
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  MIZSE-Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  MIZSE-Sport Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség

által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr sportszervezet

Gazdálkodási formakód  113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt

költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám  25551163-2-08

Bankszámlaszám  59000088-11015596-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9025  Város  Győr

Közterület neve  Csipkegyári  Közterület jellege  út

Házszám  2-4.  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9025  Város  Győr

Közterület neve  Csipkegyári  Közterület jellege  út

Házszám  2-4.  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 96 613 732  Fax  +36 96 613 732

Honlap  www.gorikosar.hu  E-mail cím  mizsesport@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Gálos László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvzető

Mobiltelefonszám  +36 20 911 69 11  E-mail cím  laszlo.galos@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Komjáthy-Hartyándi Ádám +36 30 212 59 46 adam@komjathy.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Fekete István Általános Iskola Lajosmizse Város Önkormányzata KLIKK 40 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2016-04-29

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2016-04-29

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő

közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)

Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 527,5 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 527,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 527,5 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 527,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 1 174 112 Ft 23 482 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Előfinanszírozott (nem ingatlan)

6 792 646 Ft 135 853 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utófinanszírozott

356 077 631 Ft 7 121 553 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 944 810 Ft 118 896 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Széchenyi Kosárlabda Akadémia által alapított MIZSE-SPORT Kft.-vel hangsúlyozzák, hogy a sport népszerűsítése és annak a társadalomban elfoglalt minél

fontosabb szerepe, valamint a lajosmizsei térség kosárlabdasportban betöltendő szerepét ezért a lajosmizsei sportegyesülettel szakmai együttműködést kötöttek.

Céljuk, hogy egy olyan regionális bázis jöjjön létre, mely méltón neveli majd a kosárlabdasport következő meghatározó generációit. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Ezért Lajosmizse Város Önkormányzata, a Széchenyi Kosárlabda Akadélmia Sportegyesület, a MIZSE-SPORT Kft. valamint a Fekete István Általános Iskola

Sportegyesület egy sikeres pályázat megvalósításának érdekében egyességet kötnek egymással, melyben vállalják, hogy a megjelölt projekt megvalósítását véghez

viszik. Ennek során Lajosmizse város területén egy elsősorban kosárlabda sport végzésére alkalmas Sportlétesítmény megvalósítására pályáznak a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetségénél TAO látványcsapatsport sportfejlesztési program keretén belül. A jelenlegi sporttal kapcsolatos ingatlanberuházások

rámutattak arra, hogy egy új, modern épület is bevonzza a látogatókat a sporteseményekre, akik jelentős hányada a további eseményeken is megjelenik. Azonban

talán még a közönségnél is fontosabb a sportolók bevonzása, akik természetesen egy színvonalas és modern létesítménybe nagyon szívesen járnak sportolni. A

sportlétesítmények ezen hatása korcsoporttól független, azaz a legfiatalabbaktól a profi felnőttekig mindenkire igaz az, hogy szép és jól felszerelt környezetben

szívesen hozza ki magából a maximumot. Rengeteg tehetséges gyerek és felnőtt van az országban és város vonzáskörzetében is, akikért megkezdődött a verseny,

ugyanis a tehetséges fiatalok jelentik egy-egy egyesület, sőt sportág jövőjét. Egy minden korosztály számára vonzó sportlétesítmény a fiatal és felnőtt sportolók, az ő

családjaik, barátaik és a sportágak kedvelői számára is igen pozitív hatással van, nem beszélve arról, hogy a város jó hírnevét és öregbíti. Fontos megemlíteni, hogy

a jó körülmények biztosítása a idegenbe érkező csapat számára is fontos nekünk, ugyanis mindig célunk, hogy semmi ne vonja el a figyelmet a játék örömétől és a

maximális teljesítmény leadásától. Szerencsére a vonzáskörzet sportszeretetéből adódóan egy modern sportlétesítmény maximális kihasználtságának biztosítása

nem hárít ránk megoldhatatlan feladatot. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A munkálatokat a lehető leghamarabb, a tervek szerint már 2016.07.01-jén szeretnénk megkezdeni, hogy 2018.03.30. elkészüljön a létesítmény, így a 2018/19-es

idényben már mind a sportolók, mind a közönség itt élvezheti a mérkőzéseket. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési

program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A sportfejlesztési programunk összhangban van a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének stratégiájával. Szükséges a szakemberek díjának kifizetése,a

sportfelszerelések és sporteszközök beszerzése és az infrastrukturális háttér megteremtése,a sportolási lehetőség színvonalának emelkedéséhez pedig

egyértelműen hozzájárulna a tervezett létesítményberuházás. Cél a kimagasló utánpótlásképzés, minél több tehetséges sportoló kinevelése. Az utánpótlás bázis

növelésének legjobb eszköze a színvonalas sportlétesítmény biztosítása, ahova örömmel járnak sportolni a fiatalok. Sportfejlesztési programunk fő eleme egy új,

modern létesítmény létrehozása, amelynek indokoltsága a "Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának

ütemezése" pontban olvasható. Fontos kiemelni, hogy az új csarnokkal fiatal, leendő sportolók tömegeit lehet elérni és sportolásukhoz kedvet csinálni. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt

előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A sport célja a versenyeredmények mellett hogy minél több gyerek kezdjen el sportolni. A sportoló fiatalok pedig nagy valószínűséggel továbbadják ezt az életformát

a következő generációnak is. A kötelező testnevelés feltételeinek, a kulturált edzéslehetőségek megteremtése hozzájárul az egészséges életmód szélesebb

társadalmi elterjesztéséhez. A sportágak közül ez az egyik sikersportág, a kosárlabda. A versenysport és edzések mellett a sportolni vágyó diákok, lakosság is aktív

tevékenységet, testmozgást tud végezni az újonnan megépülő létesítményünkben. A sportszervezetünknél tevékenykedő szakembergárda stabil és kiszámítható

alapokat kap ahhoz, hogy megfelelő színvonalon oktathasson, a gyermekek pedig megfelelő körülmények között sportolhatnak. A támogatók, szponzorok biztosítása

a legnehezebb, ezért szükséges, hogy támogatásban részesüljön sportszervezetünk. Amennyiben az egyesület nem kap elegendő anyagi támogatást, úgy félő, hogy

a projekt nem, vagy csak részeiben tud megvalósulni. Lajosmizse vonzáskörzetében mindig is probléma volt a kosárlabdázni vágyó gyerekek és felnőttek számára

olyan sportlétesítményt találni, ahol modern és biztonságos körülmények között hódolhatnak kedvenc sportjuknak. További akadály a sport népszerűségének

növekedésével kapcsolatban az, hogy a sportolók teljesítményére kíváncsi érdeklődők nem igazán tudják követni a különböző korosztályok összecsapásait. A

tervezett létesítmény erre is megoldást kínál, így a kosárlabda mérkőzések és edzések igazi családi eseményekké válhatnak.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció

megnevezése

Végzettsé

g

Adózás

módja

Havi

munka-

óra

Kif.

hó

Havi bruttó bér és egyéb

juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói

járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás

összesen (Ft)

ügyvezető Felsőfokú Általános 40 12 150 000 Ft 42 750 Ft 2 313 000 Ft

40 12 150 000 Ft 42 750 Ft 2 313 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

ügyvezető A sportszervezet ügyvezetőjeként irányítja és felügyeli az egyesület működését.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

1 138 888 Ft 11 741 Ft 23 482 Ft 1 174 112 Ft 1 174 112 Ft 2 336 482 Ft 2 348 223 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell

kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi

egység

Mennyisé

g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték

(Ft)

Informatikai

eszközök

videokamera db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai

eszközök

laptop db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Egyéb öltöző berendezés db 6 1 500 000

Ft

9 000 000 Ft

9 500 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi

eszköz

megnevezése

Indoklás

videokamera Videokamera a mérkőzések rögzítésére és kiértékelésére szolgál, továbbá a számos korosztály felkészülési mérkőzéseit, edzéseit rögzíteni

tudja, ezáltal a szakmai vezetés folyamatosan értékelést és korrekciókat tud végrehajtani a felkészülési programok, edzések alatt.

laptop Mérkőzések jegyzőkönyveinek és statisztikájának rögzítésére szolgál, továbbá elemző programok kezelésére, továbbá a napi működés

ügyintézésére szolgál.

öltöző

berendezés

Az öltöző berendezése nagyon rossz állapotú, mindenképpen szükséges a cseréje a fiatal játékosok komfortérzetének növelése érdekében.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

6 588 866 Ft 67 926 Ft 135 853 Ft 6 792 646 Ft 2 911 134 Ft 9 635 853 Ft 9 703 779 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-

gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás,

felújítás

tervezett

kezdete (év,

hónap)

Beruházás,

felújítás

tervezett

befejezése (év,

hónap)

Használatba

vétel tervezett

időpontja (év,

hónap)

U.

f.

É.

k.

Tervezett beruházási

érték (Ft)

TEB Sportcsarnok 2017-03-01 2018-03-31 2018-03-31 498 000 001 Ft

498 000 001 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás

helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Sportcsarnok 6050

Lajosmizse

Szabadság tér

13

700 A sportcsarnok a Fekete István Általános Iskolai Sport Egyesület

elsődleges használatára valósul meg, mivel a mindennapos tornaórák

miatt szükséges a gyermekek részére.Délutánonként és hétvégén pedig

több korosztály és sportág használhatja majd különböző célokra.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí

m

Közvetlen

támogatás

Ell. szerv. fiz.

díj

Közreműködői

díj

Teljes támogatás

(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó

összeg

Teljes ráfordítás

(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 345 395 302 Ft 3 560 776 Ft 7 121 553 Ft 356 077 631 Ft 152 604 699

Ft

505 121 554 Ft 508 682 330 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők

száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők

száma

Bajnokságban szereplő

csapatok

Bajnokság legmagasabb

szintje

U9 20 0 1 Országos

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 20 0 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 

 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 

 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz bordásfal db 40 50 000 Ft 2 000 000 Ft

Sporteszköz kosárállvány motorikus db 2 1 500 000 Ft 3 000 000 Ft

Sporteszköz verseny kosárgyűrű db 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz háló db 4 4 000 Ft 16 000 Ft

Sporteszköz kosárlabda 6-os db 10 30 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz labdatartó acélból db 1 80 000 Ft 80 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sport-

szakember

beosztása

Sportszakember

neve

2015/16 idény működősi

engedély száma

Koro. Adózás

módja

Havi

ó.

Kif.

hó

Bruttó

juttatás

(Ft/hó)

Munkáltatói

járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó

ráfordítás

összesen (Ft)

Edző Piszker Tibor 20120526001 U9 Megbízási 16 10 35 500 Ft 7 100 Ft 426 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 496 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 350 000 Ft

Nevezési költségek 45 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 60 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 426 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 6 427 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

5 766 466 Ft 59 448 Ft 118 896 Ft 5 944 810 Ft 660 534 Ft 6 545 896 Ft 6 605 344 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános

képzés

megnevezése

Oktatók

várható

személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható

utazási és

szállás költségei

(Ft)

Képzésben résztvevők

várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb

folyó

költségek

(Ft)

Amortizáció

(Ft)

Tanácsadói

szolgáltatások

(Ft)

Képzésben

résztvevők

személyes

költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés

megnevezése

Oktatók

várható

személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható

utazási és

szállás költségei

(Ft)

Képzésben résztvevők

várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb

folyó

költségek

(Ft)

Amortizáció

(Ft)

Tanácsadói

szolgáltatások

(Ft)

Képzésben

résztvevők

személyes

költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett

költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –

kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   

 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 23 482 Ft 23 482 Ft 11 741 Ft 35 223 Ft

Tárgyi előfinanszírozott

(nem ingatlan)

135 853 Ft 135 853 Ft 67 926 Ft 203 779 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 7 121 553 Ft 7 121 553 Ft 3 560 776 Ft 10 682 329 Ft

Utánpótlás-nevelés 118 896 Ft 118 896 Ft 59 448 Ft 178 344 Ft

Összesen 11 099 676 Ft  11 099 676 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és

ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott

(nem ingatlan)

Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és

ellenőrzése.

Tárgyi utófinanszírozott Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és

ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés Támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és

ellenőrzése.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Győr, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Gálos László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra

az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra

vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban

meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások

teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban

meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű

támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott

követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a

EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes

adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló

változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás

révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,

valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az

ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét

megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe

helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú

ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események

lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú

ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti

rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre

az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a

pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a

támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során

keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a

jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg

tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Győr, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2

Utolsó feltöltés:

2016-04-30 20:33:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-04-30 18:07:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-05-02 11:10:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-05-02 13:08:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-04-30 20:35:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-04-30 21:01:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-04-30 18:11:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-04-30 20:36:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-04-30 18:42:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-05-01 15:52:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-04-30 20:47:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-04-30 20:47:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-04-30 20:47:47

Feltöltés / Megtekintés

Mellékletek

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál

nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet

vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel

a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a

beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar

Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan

esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési

megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem

építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak

mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő

benyújtásának tervezett időpontjait is)

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
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Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-04-30 18:11:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Utolsó feltöltés:

2016-04-30 20:48:07

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Győr, 2016. 05. 02.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva

(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegysé

g

Megjegyzé

s

Kiindulási érték

(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak

vége)

Változás a bázisév %-

ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők

száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok

száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva

(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor

megnevezése

Mértékegysé

g

Megjegyzé

s

Kiindulási érték

(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak

vége)

Változás a bázisév %-

ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen

támogatás

Ellenőrző

szervnek

fizetendő

díj

Közre-

működői

díj

Teljes

támogatás

Önerő Elszámolandó

összeg

Teljes

ráfordítás

Személyi jellegű 1 138 888 Ft 11 741 Ft 23 482 Ft 1 174 112 Ft 1 174 112 Ft 2 336 482 Ft 2 348 223 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 351 984 168 Ft 3 628 703 Ft 7 257 406 Ft 362 870 277 Ft 155 515 833 Ft 514 757 407

Ft

518 386 110 Ft

- ebből előfinanszírozott

(nem ingatlan)

6 588 866 Ft 67 926 Ft 135 853 Ft 6 792 646 Ft 2 911 134 Ft 9 635 853 Ft 9 703 779 Ft

- ebből előfinanszírozott

(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 345 395 302 Ft 3 560 776 Ft 7 121 553 Ft 356 077 631 Ft 152 604 699 Ft 505 121 554

Ft

508 682 330 Ft

Utánpótlás-nevelés

feladatainak támogatás

5 766 466 Ft 59 448 Ft 118 896 Ft 5 944 810 Ft 660 534 Ft 6 545 896 Ft 6 605 344 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 358 889 522 Ft 3 699 892 Ft 7 399 784 Ft 369 989 198 Ft 157 350 479 Ft 523 639 785

Ft

527 339 677 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 70 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (16 darab)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől

(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

mizse-sport_alairasi_cmp_1462032450.pdf (Szerkesztés alatt, 526 Kb, 2016-04-30 18:07:30)

473886c00b35549325d5e827a3e6d269053b252bcda51f673f5da102b5957a69

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

hasznositas_lajosmizse_sportcsarnok_1462042087.pdf (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2016-04-30 20:48:07)

8a3dd2334c59941b7c6388c49f7858d7b781af766eb4d1827797ddd200f95aee

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának

tervezett időpontjait is)

hasznositas_lajosmizse_sportcsarnok_1462042056.pdf (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2016-04-30 20:47:36)

8a3dd2334c59941b7c6388c49f7858d7b781af766eb4d1827797ddd200f95aee

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositas_lajosmizse_sportcsarnok_1462032715.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-04-30 18:11:55)

001a9d0ee9c04d9995520ac7834b3edb9a6520c2a39de600b4768881c806f7f6

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

hasznositas_lajosmizse_sportcsarnok_1462042067.pdf (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2016-04-30 20:47:47)

8a3dd2334c59941b7c6388c49f7858d7b781af766eb4d1827797ddd200f95aee

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása

a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

e-vegzes_mizse-sport_kft_2016-04_29_1462041189.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-30 20:33:09)

cf694d6cbb508c69de3144782893cf3071cbcad4d9f72f7eaa2c7abb4680945a

mizse-sport_tarsasagi_1462041227.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-30 20:33:47)

e8dc471d469663cc450f5162c7bd75dfc84f43681bb6aa70a5a2d2e6a9c5ef6e

(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

mizse_sportigazgatasidij_1462187318.pdf (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2016-05-02 13:08:38)

39867a7bbd5be5e10012e7c3fce718235a6a66aa1a8a2b0f1bedbb5172a09281

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes

adózói adatbázisban)

1_per_sport_szolgaltato_korlatolt_f_1462180244.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-02 11:10:44)

97b87ced08fee81890354cc7d7ffa7f6a051061a75a61905079e9ecef18c930d

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

dok1_1462034566.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-04-30 18:42:46) 7a811fb11b3db3e4a5e04dda3a3032b2fb18da977b6ebd2944e26f429f1855f3

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és

illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

zaradekolt_epitesi_engedely_1462041413.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 20:36:54)

e1f97b1472d380170714eaecb4ea6923bc07210f19f6acb38e17baf49c22caf3

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú

ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

dok1_1462042870.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-04-30 21:01:10) 7a811fb11b3db3e4a5e04dda3a3032b2fb18da977b6ebd2944e26f429f1855f3

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

lajosmizse_700_tullapterkep_2016_0_1462032666.pdf (Szerkesztés alatt, 297 Kb, 2016-04-30 18:11:06)

c90d67cf4dc9ac2345675eb7f98b42bdd6188d21a9bdabe9e30bef3c74b58ada

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe

helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az

igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

scanned_2016_04_28_1462041300.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2016-04-30 20:35:00)

bb8531c5130e1cd6cab04ac6322544514a73e5a0aeb741039c1281451b344933

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,

mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

sportcsarnok_koltsegterv_1462110775.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-05-01 15:52:55)

54966738b76499991fcb0569521d35f114dc7c1a0cc7dd43a1936d4b26c7b576

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

lajosmizse_sportcsarnok_epitesi_eng_1462042035.pdf (Szerkesztés alatt, 409 Kb, 2016-04-30 20:47:15)

305c8f8fb366ffb12a0cd985c99c807fbb4cf3fc498fbe7899229af3461cd5ec
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