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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

Ügyiratszám
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A kérelmező szervezet teljes neve

Maros Télisport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Maros Télisport Egyesület

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18521054-1-06

Bankszámlaszám

11735074-20520067-00000000

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6900

Város

Makó

Közterület neve

Vásárhelyi

Közterület jellege

utca

Házszám

65/A

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

6900

Város

Makó

Közterület neve

Vásárhelyi

Közterület jellege

utca

Házszám

65/A

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 363 07 60

Honlap

www.marostse.hu

E-mail cím

info@marostse.hu

E-mail cím

asztalos.peter@marostse.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Asztalos Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 363 07 60
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Gyarmati Roland

+36 30 626 52 02

gyarmati.roland@marostse.hu

Zsódi Imre

+36 30 303 83 77

finister1@t-online.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai - (Az itt feltüntetett létesítmények lesznek kiválaszthatók az UP Bérleti díj
táblázatban)
Létesítmény neve
Makó Jégpálya

Létesítmény tulajdonosa
Makó Város Önkormányzata

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Sportszervezeti TAO támogatás

Promising Future Kft.

20

Felkészülés

Igen

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

2014-02-24

Látványcsapatsport szövetségi tagság
megszerzésének időpontja:

2014-02-24

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
Nyilatkozom, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazok, amelynek fordulónapja (hónap, nap):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, vagy a látvány-csapatsport területén működő oktatási
intézménnyel, beleértve a fiókcsapatot és a kapcsolt vállalkozást is
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Kapcsolt vállalkozás adatai
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2019/20 évi gazdálkodásának és a 2022. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2020

2021

2022

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,1 MFt

0,1 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

43,4 MFt

61,4 MFt

47 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

1 MFt

5 MFt

Összesen

43,5 MFt

62,5 MFt

53 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2020

2021

2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,4 MFt

5,3 MFt

6,8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

1 MFt

1 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0,8 MFt

0,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3,6 MFt

8,2 MFt

9 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,3 MFt

71,7 MFt

35,7 MFt

Összesen

5,3 MFt

87 MFt

53 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2020

2021

2022

Utánpótlásra fordított összeg

5,3 MFt

13,7 MFt

17,3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

1 MFt

1 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

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

11 214 658 Ft

224 293 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

21 094 453 Ft

421 889 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

17 652 209 Ft

353 044 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj
Összesen
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Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
49 961 321 Ft

999 226 Ft
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2021/22-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Makón 10 éve üzemel a műjégpálya, a városközpontban a teljesen felújított Deák Ferenc utcában. Az első években egy mobil pályát bérelt a város és kizárólag a téli 3 hónapban
használhatta az egyesület a pályát, a mobil pályát fix beépített pálya váltotta a következő években. Az egyesület akkori vezetői ekkor tűzték ki célul az utánpótlás nevelés fő
feladatként. Az elmúlt évben beszerzésre került egy 20*40m-es hőszigetelt jégsátor, ami lehetővé teszi egyesületünk számára, hogy a jég időt 3-ról 5-6 hónapra növeljük, ezzel
megkönnyítve a gyerekek sporthoz kötését és a toborzást is. A tulajdonossal kötöttünk egy 5 éves szerződést amivel biztosította részünkre a pálya 12 hónapos használatát, így
már a szárazedzések is itt zajlanak, ami megint csak stabilabbá teszi a működést. A beszerzésre került inline pálya biztosítja a gyerekeknek a megfelelő, a lehetőségeinkhez
képest maximális nyári edzésmunkát. Az inline felület a palánkfelület növelésével, már a megnövelt pályán került megépítésre, így több mint 35%-kal lett nagyobb a pályánk, ami
egy sokkal jobb edzésmunkát tesz lehetővé. Abban az évben önerőből és a támogatók által biztosított támogatásokból beszerzésre került 4 db öltözőkonténer ,1 db
szaniterkonténer és egy darab irodakonténer, hogy megfeleljünk az MJSZ infrastruktúra szabályzatának, illetve a pályán kívüli területet teljes egészében gumifelülettel fedtük le.
A pálya rövidebb oldalán, ahol a nézők tartózkodhatnak, ott kialakításra került egy szabványos átlátszó polikarbonát magasítás, biztonságossá téve a nézőteret. Az MJSZ
pályázatának köszönhetően felépítettünk egy bírói fülkét és kialakítottunk a pályára egy hangrendszert. Egyéb pályázati forrásból tudtunk egy speciális jégkorong sportra
tervezett eredményjelzőt vásárolni. Makó Város Önkormányzata támogatásával épült egy melegedő, egy hütte, amely a nézők nagy szeretettel használnak. Jelen pillanatban,
makói vállalkozók támogatásának köszönhetően építünk egy összekötő tetőt a gyerekek öltözői és a pálya bejárata közé, hogy esős időben is szárazon tudjanak a gyerekek a
jégpályára belépni. Jelenleg U8, U10,U12, U16-os és felnőtt 3*3-as csapatunk van akikkel rendszeresen részt veszünk a különböző tornákon. Szeretnénk a következő évben a
majd megnövelt jégfelületnek köszönhetően az U18 3*3-as csapatot is indítani. Felnőtt csapatunk létszáma is folyamatosan nő, egyre több szülő csatlakozik a Marosi Penge
Faterokhoz.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az elmúlt időszakban beszerzésre került hőszigetelt jégsátor lehetővé tette, hogy akár 6 hónapig is legyen stabil jégfelület. Sportolói létszámunk folyamatosan növekszik és
egyre idősebb korosztályba is nevezünk csapatokat. A létszámnövekedés miatt a jelenlegi jégfelületet kinőtte az egyesületünk és a hosszú távú tervein között szerepelt a
jégfelület megnövelése, így biztosítva a gyerekeknek a megfelelőbb edzésmunkát, edzéskörülményt. Ezért szeretnénk átépíteni, megnövelni a pályánkat egy nagyobb játéktér
kialakításával. Egy 35*16m es pálya már nagyobb játékteret biztosítana a gyermekeknek, megkönnyítve akár egyes tehetséges, szorgalmas gyerekeknek a továbblépést
nagypályás egyesületekhez. A megfelelő edzésmunka elvégzéséhez nagy szükségünk lenne egy rolbára, hogy a játékosok megfelelő minőségű, biztonságos jégfelületen
tudjanak edzeni A megnövekedett jégfelületű pálya karbantartásához szeretnénk beszerezni egy rolbát, hogy a játékosaink mindig jó minőségű jégen edzhessenek. Sajnos
jelenleg edzések között nem áll módunkban a jeget felújítani, ezért a késő délutáni edzéseken a jégminőség nem megfelelő, és a mély bevágások végett nem is biztonságos.
Ebben az évben a sok korosztályos verseny miatt előfordult, hogy két bajnoki forduló is volt egy napon de a mostani jégkarbantartási módszerünk nem teszi lehetővé azt, hogy
két mérkőzés között felújítsuk a jeget, mert ezzel a módszerrel 3 órára van szükség, hogy ismét használható legyen a pálya. Ezért egy rolba megvásárlása nélkülözhetetlen az
egyesületünk részére, a rolba megvásárlása mellett szükséges és elengedhetetlen egy fűthető mobil rolbagarázs megépítése is, hogy minél hosszabb időn át tudja szolgálni az
egyesületünket, játékosaink felkészülését.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A személyi jellegű költségek, és a pályabérléssel kapcsolatos költségek ütemezése 12 hónapos időtávra került tervezésre. A pálya megnövelésének beruházása, a rolba
beszerzése, rolbagarázs építése 2023.04.01-ig megvalósul.

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 Maros Télisport Egyesület utánpótlás nevelés és szakmai munka terén a MJSZ mentor programjával szorosan együttműködve, iránymutatásainak megfelelően jár el.
Figyelemmel kísérve az esetleges új nemzetközi trendeket és innovációkat, de szem előtt tartva a helyi specifikus feltételeket. Az eddigi fejlesztéseink alapján mondhatjuk azt,
hogy a toborzó és jégkorongot népszerűsítő munkánk egész évben folyamatos, hisz sok olyan rendezvényt tartunk ahol bemutatjuk e remek sportot. Alapvető filozófiánk az, hogy
lehetőleg kisgyermekkorban (6-8 éves) megszerettessük a jégkorongot, majd fokozatosan (10-12 éves) megtanítani a korcsolyázás és korong vezetés technikáját mint a játék
alapjait. Ezután pedig „csak” az a feladat marad, hogy minden játékosunkat megtartsuk legalább 18 éves korig versenyszerű sportolóként. Abban hiszünk, hogy a felnőtté vált
játékosain gyerekei már 5 évesen csatlakoznak egyesületünkhöz, hogy gyakorolják ezt a remek sportot.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Egy olyan, fenntartható a jégkorong sportot támogató fejlesztést szeretnénk, amely jól beilleszthető az elmúlt időszak fejlesztéseibe és így egészében egy teljes jó működő
jégpályát tudjunk üzemeltetni, hosszú távú fenntarthatósággal. A fejlesztés következményeként a jégkészítés és a jég fenntartása kevesebb energiával történne, szem előtt tartva
a környezet tudatosságot. Társadalmi hatása a fejlesztésnek, hogy a nagyobb, jobb minőségű jégfelület megkönnyíti a toborzás, és a jó minőségű edzések kivitelezését,
minőségi versenyek, tornák szervezését.
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Személyi jellegű ráfordítások
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Munkakör

Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi
bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra
jutó ráfordítás összesen
(Ft)
0 Ft

2022/23 évad - Szakember további adatai
Sportszakember neve
Új pozíció

Megbízás típusa

Adóazonosító
Születési dátum

Indoklás

2022/23 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-06-07 08:12

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2022/23 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória
Egyéb

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Jégfelújító gép (rolba) (Egyedi)

db

1

Egységár
15 684 500 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
15 684 500 Ft
15 684 500 Ft

2022/23 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése
Jégfelújító gép
(rolba)

Indoklás

A megnövekedett létszám miatt az edzések száma is jelentősen megnőtt. Ezt a terhet a jégfelület jégfelújító gép nélkül már nem tudja elviselni. Mivel a
mostani módszerrel a visszafagyás ideje 2-3 óra így nincs lehetőségünk akár a korosztályos edzések között felújítani a jégfelületet.

2022/23 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás
10 878 218 Ft

2022-06-07 08:12

Ell. szerv. fiz. díj
112 147 Ft

Közreműködői díj
224 293 Ft

Teljes támogatás (Ft)
11 214 658 Ft

Önrész (Ft)
4 806 282 Ft

Elszámolandó összeg
15 908 793 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
16 020 940 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2022/23 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

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.

Ép.
eng.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

Egyéb

Mobil pályatest

2022-06-01

2022-10-31

2022-11-01

25 260 300 Ft

Egyéb

Mobil rolba garázs

2022-06-01

2022-10-31

2022-11-01

4 241 800 Ft
29 502 100 Ft

2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Mobil pályatest

6900
Makó
Deák Ferenc utca
20

7633/2

A megnövekedett gyerek létszám valamint a gyorsaság növelése miatt
szükséges a beruházás.

Mobil rolba garázs

6900
Makó
Deák Ferenc utca
20

7633/2

A beszerezni kívánt elektromos rolbának fűtött helyen való tárolására.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

20 461 620 Ft

210 945 Ft

421 889 Ft

21 094 453 Ft

9 040 480 Ft

29 923 989 Ft

30 134 934 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2022-06-07 08:12
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés
Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni
Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:
már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet finanszírozza.
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)

0 Ft

2022/23 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak
Ingatlan címe, helyrajzi száma

Korlátozott mértékű
gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2022/23 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Anyagköltség

0 Ft

Szerződéses szolgáltatások

0 Ft

Távközlés és energia

0 Ft

Karbantartási költségek

0 Ft

Bérleti díjak

0 Ft

Adminisztrációs költségek

0 Ft

Összesen

0 Ft

Alulírott Asztalos Péter, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját
tulajdonában vagy a saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi
költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-06-07 08:12

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások/felújítások
2022/23 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-06-07 08:12

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
A kritériumrendszer alapján kalkulált teljes támogatás összege: 17 781 837 Ft

U18 korosztályban a mérkőzésszám nagyobb-e mint 50:
U21 korosztályban a mérkőzésszám nagyobb-e mint 50:
U25 korosztályban a mérkőzésszám nagyobb-e mint 50:
Akadémiai rendszeren kívüli klubból akadémiára feladott játékos képzési ideje:

Nem
Nem
Nem
0

Részvételi arány a sportszakmai képzéseken
Képzések száma a szezon során:
- ebből hány képzésen vett részt a klub:

6
0

Részvételi arány a technikai képzéseken
Képzések száma a szezon során:
- ebből hány képzésen vett részt a klub:

2
2

Egyesület - 2021/22 - bajnokságban az adott korosztályba nevezett és részt vett játékosok
Korosztály

Nevezett és részt vett játékosok

U8 (Szupermini)

15

U10 (Mini)

18

U12 3x3 (kispályás)

13

U12

0

U14 3x3 (kispályás)

14

U14

0

U16 3x3 (kispályás)

5

U16 férfi

0

U18 3x3 (kispályás)

0

U18 férfi

0

U21 férfi

0

Női játékos U20-U25

0

Összesen

65

Tehetséggondozó program

0

Klubban regisztrált női játékosok száma (U16-U25)

0

Kettős verseng. női játékosok

0

2022-06-07 08:12
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Csapatnevezések magyar bajnokság
Korosztály megnevezése

A

B

C

Összesen

U8 (Szupermini)

0

0

1

1

U10 (Mini)

0

0

1

1

U12 3x3 (kispályás)

1

U12

0

U14 3x3 (kispálya)

0

U14

0

U16 3x3 (kispályás)

1

U16

0

U18 3*3 (kispályás)

0

U18

0

0

0

0

U21

0

0

0

0

Női U25

0

0

0

0

OBIV/A (felnőtt amatőr)

0

1
0

0

0
0

0

0

0
1

0

0

0
0

0

OBIV/B (felnőtt amatőr)

0

OBIV/C (felnőtt amatőr)

0
0

0

OB III. (felnőtt amatőr)

0

0

OB II. (felnőtt amatőr)

0

0

Felnőtt

0

0

Összesen

2

Nemzetközi támogatásban
részesülő csapatok száma

Büntetések (végleges fegyelmi és
végleges kiállítás)

U21

0

U18

0

U25 Női

0

0

U16

0

U21

0

0

U14

0

U18

0

0

U12

0

U16

0

0

DEBL

0

U14

0

0

Női 25

0

U12

0

0

U10

0

0

U8

0

0

2022-06-07 08:12

Korosztály

Edzők

0

2

4

Újonnan toborzott játékosok száma

Edzők száma és minősége

Korosztály

Toborzott
játékosok
száma

Kispály/nagypálya

Edzők
száma

"A"
licenszes
edző

Erőnléti
edző

U8

0

Kispálya

2

0

0

U10

0

Kispálya

Összesen

0

Játékosok
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2022/23 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

M. e.

Menny.

Egységár

0

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2022/23 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – egyedi megnevezésű tételek indoklása
Megnevezés

Indoklás

2022/23 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Megnevezés

M.e.

Menny.

Egységár

0

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2022/23 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Makó Jégpálya

Kategória

Mennyiségi egység

IIHF szabány alatti (min 15x25m)

Mennyiség

óra

365

Bérleti díj
25 000 Ft

Időszakok száma
1

Bérleti díj összesen
9 125 000 Ft

2022/23 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás
Egyesületünk nem rendelkezik saját tulajdonú jégpályával, így a jégpályát és annak területét annak üzemeltetőjétől szükséges bérelnünk.

Szakemberek kigyűjtése

2022/23 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember neve

Munkakör

Adózás
módja

Licensz

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

**********

Edző

Normál

B

160

12

400 000 Ft

52 000 Ft

5 424 000 Ft

**********

LTP asszisztens

Normál

LTP

80

6

100 000 Ft

13 000 Ft

678 000 Ft

**********

Felszerelés
menedzser

Normál

Nem releváns

100

12

200 000 Ft

26 000 Ft

2 712 000 Ft

340

30

700 000 Ft

91 000 Ft

8 814 000 Ft

2022/23 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek – egyedi megnevezésű tételek indoklása
Sportszakember neve /
munkaköre

**********
Edző

Szerződés típusa
Adóazonosító
Születési dátum

Foglalkoztatott
korosztályok

Napok száma

Indoklás

munkaszerződés
**********
**********

U8

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott
játékos: Nem

megbízási szerződés
**********
**********

U8, U10

0

Egyesületünk versenyzőinek
látszáma folyamatosan
növekszik, ezért a jeges
időszakban szükségünk van egy
edzőre aki segít a toborzásban
és az alapok elsajátításában a
gyerekeknek.

Séra Miklós díj: Nem
releváns
Hall Of Fame tag: Nem
releváns
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott
játékos: Nem releváns

munkaszerződés
**********
**********

U12 3x3

0

Egyesületünk növekedése miatt
szükségünk van egy
felszerelésmenedzserre, aki a
meglévő eszközeinket
felszereléseinket folyamatosan
felügyeli.

Séra Miklós díj: Nem
releváns
Hall Of Fame tag: Nem
releváns
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott
játékos: Nem releváns

Új pozíció: Nem

**********
LTP asszisztens
Új pozíció: Igen

**********
Felszerelés menedzser
Új pozíció: Igen

2022-06-07 08:12

Egyéb
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2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

845 000 Ft

Nevezési költségek

300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

9 125 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

8 814 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

19 084 000 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.
Közvetlen támogatás
17 122 643 Ft

2022-06-07 08:12

Ell. szerv. fiz. díj
176 522 Ft

Közreműködői díj
353 044 Ft

Teljes támogatás (Ft)
17 652 209 Ft

Önrész (Ft)
1 961 357 Ft

Elszámolandó összeg
19 437 044 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
19 613 566 Ft
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Képzés
2022/23 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2022/23 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-06-07 08:12

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Versenyeztetés
22/23-as évad esetében a sportszervezetek versenyezetetés jogcímre nem pályázhatnak, mert azt a szövetség fogja megpályázni a saját sportfejlesztési programjában

A 2022/23-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Részvételi, nevezési
díjak

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

Tagsági díj

Versenyengedélyek,
játékengedélyek díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre kerülő
díjak

Összesen

Kitöltése akkor kötelező, ha az amatőr sportszervezet bajnokságban való részvétel díját, valamint verseny, mérkőzés nevezési díját kívánja tervezni felnőtt
korosztályú versenyzők számára, illetve utánpótlás korú versenyzők számára, amennyiben azt az Utánpótlás jogcím/nevezési díjak aljogcímen még nem tervezte be.

2022/23 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-06-07 08:12

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft

16 / 31

be/SFPHP01-00101/2022/MJSZ

Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
üzemeltetés
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Sportcélú ingatlan
Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

224 293 Ft

224 293 Ft

112 147 Ft

336 440 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

421 889 Ft

421 889 Ft

210 945 Ft

632 834 Ft

Utánpótlás-nevelés

353 044 Ft

353 044 Ft

176 522 Ft

529 566 Ft

Összesen

999 226 Ft

1 498 839 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése, országos szakszövetstéghez való benyújtása. A sportfejlesztési program benyújtásával és
jóváhagyásával kapcsolatos ügyintézés. Támogatási szerződések és kiegészítő sportfejlesztési támogatási szerzőzések elkészítése, ezzel kapcsolatos
ügyintézések. Támogatási igazolási kérelmek benyújtása. Negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése. Közreműködés az elszámolások
elkészítésében, résvétel a potenciális támogatókkal való megbeszéléseken. Finanszírozásokkal kapcsolatos tanácsadás. Számviteli bizonylatok
ellenőrzése, közreműködés a könyvelésben. Könyvvizsgálói tevékenység biztosítása. Pénzügyi , műszak tanácsadás.Tárgyi eszköz beszerzésével
kapcsolatos számvitel és egyéb tanácsadás, segítségnyújtás.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése, országos szakszövetstéghez való benyújtása. A sportfejlesztési program benyújtásával és
jóváhagyásával kapcsolatos ügyintézés. Támogatási szerződések és kiegészítő sportfejlesztési támogatási szerzőzések elkészítése, ezzel kapcsolatos
ügyintézések. Támogatási igazolási kérelmek benyújtása. Negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése. Közreműködés az elszámolások
elkészítésében, résvétel a potenciális támogatókkal való megbeszéléseken. Finanszírozásokkal kapcsolatos tanácsadás. Számviteli bizonylatok
ellenőrzése, közreműködés a könyvelésben. Könyvvizsgálói tevékenység biztosítása. Pénzügyi , műszak tanácsadás.Tárgyi eszköz beszerzésével
kapcsolatos számvitel és egyéb tanácsadás, segítségnyújtás.

Utánpótlásnevelés

Sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése, országos szakszövetstéghez való benyújtása. A sportfejlesztési program benyújtásával és
jóváhagyásával kapcsolatos ügyintézés. Támogatási szerződések és kiegészítő sportfejlesztési támogatási szerzőzések elkészítése, ezzel kapcsolatos
ügyintézések. Támogatási igazolási kérelmek benyújtása. Negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése. Közreműködés az elszámolások
elkészítésében, résvétel a potenciális támogatókkal való megbeszéléseken. Finanszírozásokkal kapcsolatos tanácsadás. Számviteli bizonylatok
ellenőrzése, közreműködés a könyvelésben. Könyvvizsgálói tevékenység biztosítása. Pénzügyi , műszak tanácsadás.Tárgyi eszköz beszerzésével
kapcsolatos számvitel és egyéb tanácsadás, segítségnyújtás.
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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: Makó, 2022. 06. 07.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Asztalos Péter (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 végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési 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. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint
támogatásból kizárás hatálya alatt, és
a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a
támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág
versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az
országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett,
vagy
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett
sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást
– kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel
együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr
versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolaiegyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző
szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak
költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik
személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes
személyektől is beszerzem;
14. 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 jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és 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 ingatlannyilvántartásba 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. Amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben a 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
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.
16. 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;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett
bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által
előírt határidő végéig.
18. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao. tv. 22/C. §
(1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban
működési támogatásként nyújtható.
b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell eljárni.
c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.
d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú ingatlant a
tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve sportszervezetnek kell
használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket
nyilvánossá kell tenni.
e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és elszámolási
útmutató szerinti költségek számolhatók el.
f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési
programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de legfeljebb a 30/I. § (3)
bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási időszakonként 600 millió forintot.
g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy saját
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használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra
központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.
19. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
soránkötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
20. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás esetén az
elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait visszafizetem;

Jelen sportfejlesztési program elfogadására irányuló kérelem aláírásával egyidejűleg vállalom a kérelem részét képező nyilatkozatban meghatározott kötelezettségek
teljesítését, és tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban tett vállalások elmaradása esetén a következmények a Kérelmezőt terhelik.
Kelt: Makó, 2022. 06. 07.
..........................................................
aláírás
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett
adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott Asztalos Péter, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Maros Télisport Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Maros Télisport Egyesület
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót 1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek
biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról
jogcím
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő
☐ nincs 2
☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

2.2. képzéssel összefüggő feladatok

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

☐ nincs 4
☑ 50 %

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

☑ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐ hitel,
☐ egyéb forrás: ..........

☐ nincs 3
☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

2.3. személyi jellegű ráfordítások

önerő típusa

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

☐ nincs 5
☑ 20 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra nem áll
hivatásos sportszervezet használatában.
Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos
sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú
létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre
nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megﬁzetett látvány-csapatsport támogatási
rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont
értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel kapcsolatos
összeszámítás feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról 6
☐ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre.
☑ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre
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vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek
minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr
(szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7
☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről
vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi
szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet
helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat
kérdése.8]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9
Alulírott Asztalos Péter, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Maros Télisport Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására.
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás
a Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési
támogatásként nyújtható.
☐ az alábbi támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak:
Ingatlan címe, helyrajzi
száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat 10 kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre
vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek
minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel
rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és
letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet
helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat
kérdése.11]
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és
a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat
valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Makó, 2022. 06. 07.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló

azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez
kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül
attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, ﬁgyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban

foglaltakra.
3 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, ﬁgyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban

foglaltakra.
4 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, ﬁgyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban

foglaltakra.
5 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, ﬁgyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban

foglaltakra.
6 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
7 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
8 Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak

szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi hatókör korlátozott;
elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.
9 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
10Lásd a 3. pont szerint!
11Lásd 8. lábjegyzet!
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2022/2023-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában, az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Jégkorong Szövetséget
haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség az adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség az általános
forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Makó, 2022. 06. 07.
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Asztalos Péter
Elnök
Maros Télisport Egyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) (a
továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi
évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam
szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek és nem haladják meg De minimis Rendelet szerinti 200 000 euro összértéket.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2021. július 1. - 2022. június 30-ig tartó támogatási
időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi jellegű
ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis)
támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Kijelentem, hogy azon sportszervezet esetében, amely több látvány-csapatsportban működő szervezeti egységgel (szakosztállyal) rendelkezik és más sportágban hivatásos
sportszervezetnek minősül, jelen adatszolgáltatás kiterjed a jégkorongon kívül jóváhagyott de minimis támogatásnak minősülő összegekre is.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Adóév

A támogatás
igénybevételének dátuma

Támogatás
típusa

Támogató
megnevezése

Támogatás
összege (Ft)

Támogatás
összege (Euro)

Igénybe vehető ,,de minimis”
maradványérték (Ft)

Igénybe
vevő

Kelt: Makó, 2022. 06. 07.
..........................................................
aláírás
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Nyilatkozat mérlegképes könyvelő alkalmazásáról
Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:
1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal
rendelkező mérlegképes könyvelő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői végzettséggel, illetőleg képesítéssel
rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele,
teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.
Kelt: Makó, 2022. 06. 07.
..........................................................
aláírás
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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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Output indikátorok
Szakemberek átlagfizetése

Ft

400000

400000

Teljes szakember állomány

fő

1

2

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

1

2

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

0

0

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

0

0

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

1

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

86

86

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

94

120

Nézőszám

fő

30

30

Egyéb indikátorok:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U8

fő

20

30

U10

fő

15

25

U12

fő

0

0

U12 3x3

fő

21

30

U14

fő

0

0

U14 3x3

fő

0

13

U16

fő

0

0

U16 3x3

fő

17

20

U18

fő

0

0

U18 3x3

fő

0

0

U21

fő

0

0

U25

fő

0

0

Egyéb indikátorok
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Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Hatás indikátorok
Helyezés
U8

helyezés

0

0

0

U10

helyezés

0

0

0

U12

helyezés

0

0

0

U12 3x3

helyezés

0

0

0

U14

helyezés

0

0

0

U14 3x3

helyezés

0

0

0

U16

helyezés

0

0

0

U16 3x3

helyezés

0

0

0

U18

helyezés

0

0

0

U18

helyezés

0

0

0

U21

helyezés

0

0

0

U25

helyezés

0

0

0

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

31 339 838 Ft

323 092 Ft

646 182 Ft

32 309 111 Ft

13 846 762 Ft

45 832 782 Ft

46 155 874 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

10 878 218 Ft

112 147 Ft

224 293 Ft

11 214 658 Ft

4 806 282 Ft

15 908 793 Ft

16 020 940 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

20 461 620 Ft

210 945 Ft

421 889 Ft

21 094 453 Ft

9 040 480 Ft

29 923 989 Ft

30 134 934 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

17 122 643 Ft

176 522 Ft

353 044 Ft

17 652 209 Ft

1 961 357 Ft

19 437 044 Ft

19 613 566 Ft

Képzés

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

48 462 481 Ft

499 614 Ft

999 226 Ft

49 961 320 Ft

15 808 119 Ft

65 269 826 Ft

65 769 440 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (32 darab)
ÁFA nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1645546922.pdf (Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2022-02-22 17:22:02) 02e9506a93d6b87f7a21e27c9aea33e5e5e979d9b3fae0b7efc3b11fbdc33175
Aláírási címpéldány
marostse_alairasicimpld_1645697267.pdf (Szerkesztés alatt, 533 Kb, 2022-02-24 11:07:47) d378b33e551285ac91e2c80435a54cac8e086f8c62df56be3d0457f2edd02f88
De Minimis nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
deminimis_1645784348.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2022-02-25 11:19:08) 0f25cf14837427c5a1e1a0ed83d548f5d40c4b3ae94aa4a0e12fdc806b4c59d2
Versenyiroda igazolása az edzői létszámokról
versenyirodaiigazolas_1645545827.pdf (Szerkesztés alatt, 301 Kb, 2022-02-22 17:03:47) 30ffa93e32ab921d1a2aaca52043fc3caa8be0efcde7023b2b17b5eb66573675
Egyéb dokumentumok
arajanlat_1645720664.pdf (Szerkesztés alatt, 358 Kb, 2022-02-24 17:37:44) 90395cf3664e04d0dee72dd302252043181f19d968fa1be8f776a1c6b18d2001
garazsarajanlat_1645720676.pdf (Szerkesztés alatt, 266 Kb, 2022-02-24 17:37:56) 995bd92b6a550442b708d77b52b519672d733a514771ffcfd4dffffe3c8f6fdb
Nyilatkozat egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ról
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozategyesugyanazonv._1645784381.pdf (Szerkesztés alatt, 617 Kb, 2022-02-25 11:19:41) c2305f1dd27a129db5f42845e1ff0dde7bc465f123ec793354e301fec4c5a477
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1645784309.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-25 11:18:29) 647b2020a7b6c2a435bcbb9a4dea820cc6f7ed900156a08654c74377a2e092a9
emminyilatkozat2_1654150482.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2022-06-02 08:14:42) 6fbc2ba69681f01bf9086343c3655043b364edb0052ba4af57e21e6640768536
30 napnál nem régebbi cégkivonat, nyilvántartó hatóság igazolása a szervezet adatairól
kivonatmarostelisportegyesulet_20220223_1645694697.pdf (Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2022-02-24 10:24:57)
392dabe05480b65339e1d26616b8cff34bf00429064721edaf8e20e70d5f7c44
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
atutalasigazolasa_1645784630.pdf (Szerkesztés alatt, 171 Kb, 2022-02-25 11:23:50) e5f5da250b572b6fa1971e65a079eaec7bc6e7c386273faf0eadbf62f8264610
30 napnál nem régebbi NAV igazolás
koztart_opten_kerelem_001_00101_20220222_1645531148.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2022-02-22 12:59:08)
4ac8b42c9eb0c4b51adc76c623af849e8745aea5b893ade111fe2833edf04450
koztart_opten_kerelem_001_00101_20220222_1645531148.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2022-02-22 12:59:08)
4ac8b42c9eb0c4b51adc76c623af849e8745aea5b893ade111fe2833edf04450
2.sz. nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1645784367.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-25 11:19:27) ec2d9deb466ede16677b404f663a4facd53288cdde19865d20776a9344a70807
Kivitelezői árajánlat
rolbapalyatestarajanlat_1653492269.pdf (Hiánypótlás, 382 Kb, 2022-05-25 17:24:29) 6250171e98a27952544796701cc3b0db8c069098abab235cfabcc72bd7676852
mobilgarazsarajanlat_1653492376.pdf (Hiánypótlás, 280 Kb, 2022-05-25 17:26:16) c3817488217d4676ac6107c5f70ebff34214117d8a0b8f2f843c184138b22ddb
Építési engedély – építési engedély köteles beruházások esetén
nemrelevans_1654151194.pdf (Hiánypótlás, 248 Kb, 2022-06-02 08:26:34) b0230f7c7c85ce1e7ad11a3ae42527d0fda613312c8cfdd906ba4e73663a3a8a
Finanszírozási ütemterv
finanszirozasiutemterv_1653492203.pdf (Hiánypótlás, 238 Kb, 2022-05-25 17:23:23) 4b5bf10de01f9c6c09ec8706fff4c0791412818c1cf329aab0a746e64ef1d710
Hozzájáruló nyilatkozat jelzálogjog bejegyzéshez – ha szükséges – építési engedély köteles beruházások esetén
nemrelevans_1654151233.pdf (Hiánypótlás, 248 Kb, 2022-06-02 08:27:13) b0230f7c7c85ce1e7ad11a3ae42527d0fda613312c8cfdd906ba4e73663a3a8a
Megvalósítási terv
megvalositasiterv_1653492213.pdf (Hiánypótlás, 172 Kb, 2022-05-25 17:23:33) 836b600b13a74455623785f8fcb0eb50bed0bc8b04af04e8d907a04d63349c16
Nem építési engedély köteles beruházás esetén az építési hatóság által kiállított igazolás arról, hogy a beruházás nem építési engedély köteles
nemeng.kot.epitmeny_1653491515.pdf (Hiánypótlás, 985 Kb, 2022-05-25 17:11:55) 8ca87d04578b442d80dedb62a35ce1c12465081523fe194c8dfd3c6427a02922
Amennyiben az építési terület önkormányzati tulajdon, az önkormányzat részéről nyilatkozat, hogy a terület az Önkormányzat üzleti vagyonát, vagy
törzsvagyonát képezi – MJSZ tájékoztatás és álláspont.
vagyonelemnyilatkozat_1654074848.pdf (Hiánypótlás, 338 Kb, 2022-06-01 11:14:08) e02c95ddd1bab205f8a77bb0e49cfa16bcfa360633d6410df1bebdb5b23866d5
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Pénzügyi ütemterv
penzugyiutemterv_1653492192.pdf (Hiánypótlás, 182 Kb, 2022-05-25 17:23:12) b23651bf257677dc9c9fc458d9419f427ebea159f0fbc0a21a45951eb774481f
Építési, műszaki tervdokumentáció
nemrelevans_1654151072.pdf (Hiánypótlás, 248 Kb, 2022-06-02 08:24:32) b0230f7c7c85ce1e7ad11a3ae42527d0fda613312c8cfdd906ba4e73663a3a8a
Tervezői költségbecslés
arajanlat_1645720664_1654151104.pdf (Hiánypótlás, 358 Kb, 2022-06-02 08:25:04) 90395cf3664e04d0dee72dd302252043181f19d968fa1be8f776a1c6b18d2001
garazsarajanlat_1645720676_1654151116.pdf (Hiánypótlás, 266 Kb, 2022-06-02 08:25:16) 995bd92b6a550442b708d77b52b519672d733a514771ffcfd4dffffe3c8f6fdb
Tételes, árazott költségvetés
arajanlat_1645720664_1654151143.pdf (Hiánypótlás, 358 Kb, 2022-06-02 08:25:43) 90395cf3664e04d0dee72dd302252043181f19d968fa1be8f776a1c6b18d2001
garazsarajanlat_1645720676_1654151155.pdf (Hiánypótlás, 266 Kb, 2022-06-02 08:25:55) 995bd92b6a550442b708d77b52b519672d733a514771ffcfd4dffffe3c8f6fdb
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
tulajdonosihozzajarulas_1654074863.pdf (Hiánypótlás, 536 Kb, 2022-06-01 11:14:23) b1cf2de3edc85ad8208905e0eaec7327130f4610edaa1751bf2a8ae697286bb1
Tulajdoni lap – 30 napnál nem régebbi hiteles
tulajdonilap_1653491544.pdf (Hiánypótlás, 336 Kb, 2022-05-25 17:12:24) eb184d561f29435f5e1e7c470007f69212cebc5038f9806ff2e78ced615a8e48
Üzemeltetési terv – pénzügyi-kihasználhatóság 15 évre építési engedély köteles beruházás estén
maros_2022_uzemeltetesi_ut_1654149548.pdf (Hiánypótlás, 579 Kb, 2022-06-02 07:59:08) 41f7e0be582542c45c8b0f02ca8c97830ca15d820f35734078a7c609d2fca6e1
Nyilatkozat és kérelem, a további játékos létszám figyelembe vételére - dátum megjelölése szükséges
nyilatkozattovabbijatekosletszam_1645784390.pdf (Szerkesztés alatt, 143 Kb, 2022-02-25 11:19:50)
eece569583c91359e2910097478236205e5f00307178bdfd469a5c26a25f7dbc
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