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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

MartonSport Nonprofit Kft.

Gazdálkodási formakód

113

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

24901084-1-07

Bankszámlaszám

11600006-00000000-66539696

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2462

Város

Martonvásár

Közterület neve

Budai

Közterület jellege

út

Házszám

13

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2462

Város

Martonvásár

Közterület neve

Szent László

Közterület jellege

út

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Sportcsarnok

Telefon

+36 20 488 52 00

Fax

+36 22 460 229

Honlap

www.martonsport.hu

E-mail cím

martonsport@martonvasar.hu

E-mail cím

martonsport@martonvasar.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Tóth Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 20 488 52 00
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Kormos Erika

+36 20 241 17 58

E-mail cím
iroda@martonsport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Tóth Iván Sportcsarnok

MartonSport Nonprofit Kft.

MartonSport Nonprofit Kft.

6

Felk. és
versenyeztetés

Beethoven Általános Iskola
tornaterme

Martonvásár Város
Önkormányzata

Tankerület

2

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2014-03-13
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2014-03-13

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1998-04-01
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

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

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

408,536 MFt

2,976 MFt

13,97092 MFt

Egyéb támogatás

76 MFt

0,502 MFt

14 MFt

Összesen

484,536 MFt

3,478 MFt

28,97092 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,362 MFt

12,416 MFt

16,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

1,5 MFt

3,454 MFt

Anyagköltség

0,318 MFt

7,458 MFt

8,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0,68 MFt

21,374 MFt

28,454 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége
Kiadás
Működési költségek
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2015
3,81 MFt

2016
7,93 MFt

2017
13,8 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

3 596 345 Ft

71 927 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

173 557 Ft

3 003 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

10 815 169 Ft

216 303 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj

2017-07-24 15:22
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Sportszervezetünk nagyon komoly tervekkel és elszántsággal vágott bele a kézilabda élet fellendítésébe. A társaság alapítása után 3 évvel már a (TAO rendszer
segítségével) megépült sportcsarnokunkban van lehetőségünk kézilabdázni! Így a szervezetünk tevékenységi köre kiegészült az utánpótlás nevelés feladatai mellett a
sportlétesítmény fenntartásával is. A meglévő sportegyesületekkel szoros együttműködésben kívánunk egy hosszú távon stabilan működő rendszer alapjait letenni,
ami a megépült sportcsarnokunk tartalommal való megtöltését is jelenti. A MartonSport Nonprofit Kft. az utánpótlás nevelés terén a legfiatalabb korosztályt
megcélozta meg elsőként - az általános iskola alsó tagozatában tanulókkal kezdte meg a kézilabda alapjainak megismertetését és megszerettetését. A 2017-18-as
évtől szeretnénk a felső tagozatosokat is minél nagyobb körben bevonzani, és a bajnokságban indítani. Célunk, hogy serdülő korosztályig felépítsük a kézilabda
utánpótlás csapatainkat. A nálunk fejlődő gyerekeket pedig a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület junior csapatai részére szeretnénk átadni, ahol a közép távú cél
az NB II szereplés. Ezt csak a folyamatos, megfelelő szintű utánpótlás neveléssel valósítható meg.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Idén nem tervezünk tárgyi eszköz ingatlan beruházást. A 2014-ben elnyert pályázat megvalósításával sikerült a Tóth Iván Sportcsarnokot megépítenünk, melynek
használatba vétele is megtörtént.

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 szakszövetségi stratégiában megfogalmazottakkal összhangban a kézilabda sportág népszerűsítése, valamint minél szélesebb körű tömegbázis létrehozása a
megfogalmazott cél. Az elmúlt időszakban sajnálatos módon az utánpótlás nevelés - elsősorban anyagi forrás hiányában - ellehetetlenült, de köszönhetően a TAO
rendszer bevezetésének és a befektetett munkának ismét megerősödni látszik. Ennek a munkának az eredménye már mérhető, de csak fokozatosan, évek alatt fog
egyértelműen bebizonyosodni. A MartonSport Nonprofit Kft. abban a szerencsés helyzetben van, hogy - ahogyan a tavalyi beruházási pályázatunk esetén is rendelkezik megkötött olyan biztos hátterű támogató céggel, aki a pályázat sikere esetén a teljes keret feltöltését vállalja. Már a csarnokberuházás híre is jó érzéssel
töltötte el a játékosokat és elmondható, hogy az igazolt játékosok száma - az előző évek tendenciájával szemben - most gyarapszik Martonvásáron. A sportcsarnok
átadója adta a következő lendületet a kézilabdának Martonvásáron. A felmenő rendszert - a trendet a teljes utánpótlási lánc felépítéséig biztosan tudjuk és
szándékozunk is tartani. A meglévő csapatainkat működtető testvérszervezetekkel együttműködve a szurkolói bázis megerősítése is cél, hogy a csarnokban jó
színvonalú és hangulatú sportesemények valósulhassanak meg.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A MartonSport Nonprofit Kft. sportfejlesztési programja nem csak a szakszövetségi stratégiájával cseng össze, hanem illeszkedik Martonvásár Önkormányzata által
készített Dreher Jenő Városfejlesztési Stratégiájába is. Martonvásár növekvő lakosságszáma (jelenleg 5800 fő körül van), Járásközponti szerepe mind indokolja, hogy
több lehetőséget biztosítsunk fiataloknak a sportolásra. A megvalósuló kézilabda csarnok nem csak a helyiek számára, de a környező települések számára is kiváló
lehetőséget teremt, ezáltal a reálisan bevonható sportolói létszám is jelentősen megnövekszik, hiszen egy kedvezőtlenebb közlekedési adottságokkal rendelkező
településről gyakorlatilag jelenleg nincs esély arra, hogy a kézilabdázás fellegváraiba (Érd, Székesfehérvár, Budapest) hetente többször eljussanak edzésre a fiatalok,
de Martonvásárra még meg tudják oldani a bejárást, így a kézilabdázás tömegbázisa valóban megnövekszik. Ehhez azonban szervezett utánpótlás nevelésnek kell
működnie, ami a MartonSport Kft. célkitűzése is, ehhez viszont a működési költségek fedezése érdekében pályázati forrás bevonása elengedhetetlen. Ezért bízunk a
pályázatunk pozitív elbírálásában.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Ügyv. Elnök

Tóth Balázs
Károly

Adózás
módja

Normál

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

8

12

480 000 Ft

110 400 Ft

7 084 800 Ft

8

12

480 000 Ft

110 400 Ft

7 084 800 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Tóth Balázs Károly

Licensz.

1972-11-08

N.r.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 488 455 Ft

35 963 Ft

71 927 Ft

3 596 345 Ft

3 596 345 Ft

7 156 727 Ft

7 192 690 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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 megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Egyéb

honlap fejlesztés

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Egyéb

gyógyszerszekrény

db

1

43 200 Ft

43 200 Ft
243 200 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

honlap fejlesztés

A MartonSport Nonprofit Kft.-nek jelenleg nagyon kezdetleges honlapja van, amire feltölteni is nehézkes. Maga a pályázati
követelmény is az, hogy rendelkezzünk honlappal, ahová a hivatalos anyagokat, határozatokat feltesszük. Az ajánlatban szereplő
összeg lehetőséget adna számunkra, hogy egy könnyebben kezelhető holnapot tudjunk kialakítani, ami a 21. századi
martonvásári lakosság részére is jobban megfelelne.

gyógyszerszekrény

.

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

168 818 Ft

1 736 Ft

3 003 Ft

173 557 Ft

74 382 Ft

246 203 Ft

247 939 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2017/18 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.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-07-24 15:22
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Bajnokságban szereplő csapatok

U7

0

1

0

U8

7

4

2

U9

11

12

0

U10

7

10

2

U11

1

0

0

U12

0

2

0

U13

2

0

0

U14

0

2

0

serdülő

0

0

0

ifjúsági

0

0

0

28

31

4

egyetemi/főiskolai
diákolimpia
ÖSSZESEN
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Fagyasztó spray

U10

db

2

2 000 Ft

4 000 Ft

Vitamin

Multivitamin

U10

db

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

EKG készülék

U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db

1

270 000 Ft

270 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

hordágy

U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db

1

63 000 Ft

63 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

orvosi ágy

U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db

1

57 000 Ft

57 000 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan
megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Edzők elszámolása
Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni:

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Technikai vezető

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Szigeti-Polgárová
Judita

Normál

8

12

200 000 Ft

46 000 Ft

2 952 000 Ft

Edző

5375

Szigeti Zoltán

EKHO

3

12

55 000 Ft

11 000 Ft

792 000 Ft

Edző

9752

Sinka Brigitta

EKHO

4

12

55 000 Ft

11 000 Ft

792 000 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

Komlódi Balázs

EKHO

8

12

55 000 Ft

11 000 Ft

792 000 Ft

Kormos Erika

EKHO

8

12

130 000 Ft

26 000 Ft

1 872 000 Ft

Molnár Ágnes

EKHO

4

12

55 000 Ft

11 000 Ft

792 000 Ft

Sportmunkatárs
Edző

42600

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Szigeti-Polgárová Judita

1982-03-06

Nem rel.

Nem rel.

U10, U8

Szigeti Zoltán

1978-09-24

D

Nem

U10

Sinka Brigitta

1992-03-04

C

Nem rel.

U10

Komlódi Balázs

1983-04-24

D

Nem

U8

Kormos Erika

1977-03-31

Nem rel.

Nem rel.

U10, U8

Molnár Ágnes

1988-07-23

C

Nem rel.

U8
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 058 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

424 000 Ft

Személyszállítási költségek

738 000 Ft

Nevezési költségek

120 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

30 400 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

280 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

7 992 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

11 692 400 Ft

2017/18 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)

10 490 715 Ft

108 152 Ft

216 303 Ft

10 815 169 Ft

1 201 685 Ft

11 908 703 Ft

12 016 855 Ft

2017-07-24 15:22
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Általános Képzés
2017/18 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
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 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

2017-07-24 15:22
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 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

2017-07-24 15:22
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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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

71 927 Ft

71 927 Ft

35 963 Ft

107 890 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 003 Ft

3 478 Ft

1 736 Ft

4 739 Ft

Utánpótlás-nevelés

216 303 Ft

216 303 Ft

108 152 Ft

324 455 Ft

Összesen

291 233 Ft

437 084 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Pályázatírás, TAO feltöltési szerződések elkészítése, pályázati tanácsadás

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázatírás, TAO feltöltési szerződések elkészítése, pályázati tanácsadás

Utánpótlás-nevelés

Pályázatírás, TAO feltöltési szerződések elkészítése, pályázati tanácsadás

2017-07-24 15:22
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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: Martonvásár, 2017. 07. 24.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Tóth Balázs (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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. 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;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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);
13. 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;
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 jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak 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 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.
g. 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;
16. 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.
17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
18. 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;
19. 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: Martonvásár, 2017. 07. 24.
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Tóth Balázs (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a MartonSport Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)
☐ 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 sportolót1 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 közhasznú 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 biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- 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 vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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: Martonvásár, 2017. 07. 24.

..........................................................
aláírás
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1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Tóth Balázs (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Martonvásár, 2017. 07. 24.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: 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.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-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 Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 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 Kézilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Martonvásár, 2017. 07. 24.

2017-07-24 15:22

Tóth Balázs
ügyvezető
MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.

2017-07-24 15:22

21 / 26

be/SFPHPM01-05422/2017/MKSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-05-26 09:29:37
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 09:27:25
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-05-26 09:30:13
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-21 11:08:52
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-26 09:27:44
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-26 09:26:47
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 11:37:19

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:
2017-05-26 09:24:56
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 09:26:17

Kelt: Martonvásár, 2017. 07. 24.
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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

3

4

33%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

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

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

3 488 455 Ft

35 963 Ft

71 927 Ft

3 596 345 Ft

3 596 345 Ft

7 156 727 Ft

7 192 690 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

168 818 Ft

1 736 Ft

3 003 Ft

173 557 Ft

74 382 Ft

246 203 Ft

247 939 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

168 818 Ft

1 736 Ft

3 003 Ft

173 557 Ft

74 382 Ft

246 203 Ft

247 939 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

10 490 715 Ft

108 152 Ft

216 303 Ft

10 815 169 Ft

1 201 685 Ft

11 908 703 Ft

12 016 855 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

Összesen

14 147 987 Ft

145 851 Ft

291 233 Ft

14 585 071 Ft

4 872 413 Ft

19 311 633 Ft

19 457 484 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-07-24 15:22

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (30 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1492681026.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2017-04-20 11:37:06) 9e17138c342b861d8f358925950a8da664709fc80c5d6c08ef9fc0cd083cf65b
afanyilatkozat_1495783664.pdf (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2017-05-26 09:27:44) 9e17138c342b861d8f358925950a8da664709fc80c5d6c08ef9fc0cd083cf65b
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)
martonsportalairasicimpeldany_1492673245.pdf (Szerkesztés alatt, 290 Kb, 2017-04-20 09:27:25)
de1f974191df018ed349e05fe0de6d88beb0e8f8c2200f50aabe50539c75eb29
Egyéb dokumentumok
vizsgaloagyajanlat-rextraorvos_1492767473.pdf (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2017-04-21 11:37:53)
3db83b1c237b5a3aa8f348a303691c8a7e89fdf51fee240571343062cf740e01
antitraumahordagyajanlat-rextra_1492767486.pdf (Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2017-04-21 11:38:06)
393321ce8161bf2298379cb668ecc64f424cdb1fd0f02015e060134c39f3d6f6
gyogyszerszekreny_ajanlat_1492768157.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2017-04-21 11:49:17)
cf4614a99b9b537560b665aadc6ef8058d5686be71274c61e1d55509ce7d932a
ekgajanlat_1492768640.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2017-04-21 11:57:20) fa9959d40814fe5c78cf7b16021096b943a287b2487d9a43063cbc28f22e5fb2
ekg_orvosi_szerzodes_1495781214.pdf (Hiánypótlás melléklet, 139 Kb, 2017-05-26 08:46:54)
40acf29f7beeb735ab4a6b927611680c831220a7bdbe6162496ee8a0a4fa47f0
hp_nyilatkozatok_1495783484.pdf (Hiánypótlás melléklet, 58 Kb, 2017-05-26 09:24:44)
ecf02edb4940bc2f365c4827f8875330255f6e9cee39543903aecb394b7bbf41
hianypotlaslista_1495783496.pdf (Hiánypótlás melléklet, 52 Kb, 2017-05-26 09:24:56)
4bdde6435bb0a1a8f3a7a4eac419ffe4d9fe15bcfaa0717ede11920006a0db2c
technikaivezetomunkakorileiras_1492777857.pdf (Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2017-04-21 14:30:57)
83162dbe3abb949d4d3f94cddee3a747cda9fa1b01b0fec1f2a17deb2be70243
sportmunkatarsmunkakorileiras_1492777864.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2017-04-21 14:31:04)
d63521dc9ba6fd905115022ab751feea0f75d652ce49ccea9ead3610d6391340
arajanlat-martonsport-webol_1492777895.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-04-21 14:31:35)
b874dd613f9dd949f52d558301e8f945da176df4ee1c46447a5aed3ce15ee98a
emminyilatkozat_hianyp_1495462210.pdf (Hiánypótlás melléklet, 96 Kb, 2017-05-22 16:10:10)
c6922a0c2420503b0a5ae4a94e7496650ea011e7f985302b5ea018508381e8b8
munkakorileiras_sportmunkatart_hian_1495462214.pdf (Hiánypótlás melléklet, 68 Kb, 2017-05-22 16:10:14)
9b19d9d6379d1f415c0698c840e8fed9ccaf1c11baff5fd5703edaf2bb8c08ea
hianypotl_szigetizltandlicensz_1495463404.jpg (Hiánypótlás melléklet, 132 Kb, 2017-05-22 16:30:04)
99b4e6be8ea9917c85843359a6f949d7102a963abd6bc249f44d0ec571e206f0
smartonspor17042010180_1492676531.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2017-04-20 10:22:11)
917b98993969a409c6a5e71dd9452eda3f82e62279c53dfe1257b67418e6e231
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_hianyp_1495783607.pdf (Hiánypótlás melléklet, 96 Kb, 2017-05-26 09:26:47)
c6922a0c2420503b0a5ae4a94e7496650ea011e7f985302b5ea018508381e8b8
emminyilatkozat_1492758503.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2017-04-21 09:08:23) 67cdff9e757f524e08a5eb397a2d67d4c57ee445d07cf9e4905243908948e077
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
martonsport_cegkivonat_2017_05_22_1495783777.pdf (Hiánypótlás melléklet, 64 Kb, 2017-05-26 09:29:37)
f1e17c36713ada4437baa1d2908972999cc9e45c11e31ab8afc8edb97da4708d
martonsport_cegkivonat_2017_05_22_1495444751.pdf (Hiánypótlás melléklet, 64 Kb, 2017-05-22 11:19:11)
f1e17c36713ada4437baa1d2908972999cc9e45c11e31ab8afc8edb97da4708d
martonsport_cegkivonat_2017_0410_1492673270.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2017-04-20 09:27:50)
fae874f54f6c46208757f1fb7adae550ff76209ef3bec86aabc7a8d8c942859c
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij_befiz.igazolas_erst_1492765732.pdf (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2017-04-21 11:08:52)
8624f70b829d9a4dd379e67cba7153a8aab6f5d60b4f4cc89ac1e2353d2b40ab
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav_tartozasmenteradatbazis-leke_1495783813.pdf (Hiánypótlás melléklet, 65 Kb, 2017-05-26 09:30:13)
a896e5197666cc8493f0fbba2d915ce77b97321f57420b52d362a72be21d83c5
nav_tartozasmenteradatbazis-leke_1495440354.pdf (Hiánypótlás melléklet, 65 Kb, 2017-05-22 10:05:54)
a896e5197666cc8493f0fbba2d915ce77b97321f57420b52d362a72be21d83c5
nav_tartozasmenteradatbazis-leke_1492675286.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2017-04-20 10:01:26)
26398c2a4aa42f14ec68f40ea977b3245c565d12e9c744cc664eb7c2c1f449a0
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
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nyilatkozat_1492681039.pdf (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2017-04-20 11:37:19) f649b45e121f0ad8981744c7d9874f9a2a1bc055cd39188c42ad3b2d0f1ae130
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