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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kozármisleny Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

KSE

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

18304990-2-02

Bankszámlaszám

50400168-16027712-

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

7761

Város

Kozármisleny

Közterület neve

Pécsi

Közterület jellege

út

Házszám

124

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

7761

Város

Kozármisleny

Közterület neve

Pf.

Közterület jellege

Válasszon

Házszám

14

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
Telefon

+36 30 443 47 32

Fax

0

Honlap

www.kozarmislenyse.hu

E-mail cím

kozarmislenyhandballse@gmail.com

E-mail cím

kovacs.tamas75@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kovács Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 443 47 32
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A kérelmező részér ől kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Sodics Judit

Mobiltelefonszám
+36 30 533 48 66

E-mail cím
kozarmislenyhandballse@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Kozármisleny
Sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa

Kozármisleny Város
Önkormányzata

Létesítmény üzemeltetője

Kozármisleny Város
Településfejlesztésért Kft

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

1989-10-09

A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989-10-09

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

0

Átlagos heti használat
(óra)
25

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

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

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

12 MFt

5 MFt

10 MFt

Állami támogatás

0 MFt

2 MFt

4 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

10 MFt

12 MFt

12 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

45 MFt

57 MFt

190 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

17 MFt

15 MFt

Összesen

67 MFt

93 MFt

231 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

72 MFt

43 MFt

65 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

2 MFt

2 MFt

Anyagköltség

27 MFt

6 MFt

20 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

63 MFt

39 MFt

100 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

13 MFt

44 MFt

Összesen

165 MFt

103 MFt

231 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
42,36 MFt

2016
76,57 MFt

2017
160 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.
Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Személyi jellegű ráfordítások

7 312 325 Ft

146 246 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

14 095 454 Ft

281 909 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

164 855 951 Ft

3 297 119 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Jogcím

Beadá
s

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj
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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:
Kozármisleny Sportegyesület továbbra is Baranya megye legnagyobb női kézilabdázó létszámával rendelkező egyesülete. NB I/B,NB III (Baranya megye)
bajnokságok mellett KSB, OSB és az MKSZ által szervezett Gyermek- és Kisiskolás bajnokság minden korosztályában (U13-7) versenyeztettünk
csapatot.Mérkőzéseinket a kozármislenyi Sportcsarnokban tartjuk.A sportcsarnok mellett rendszeresen igénybe vesszük a közeli sportcentrumot, ill. a csarnokban
található konditermet. Az idei évben a megnövekedett létszám miatt már Pécsen, Pécsváradon és Bólyban is igénybe vettünk edzéshelyszínt. Rendelkezünk minden
igényt kielégítő saját szertárral, öltözővel, és hamarosan kibővített raktárral! Egyesületünknek jelenleg 227 utánpótláskorú sportoló mellett 51 felnőtt játékosa van.
Egyesületünk szakmai együttműködést kötött a Győri AUDI ETO KC-val. Az ETO-tól szakmai segítséget kapunk. Az együttműködés hatására környékbeli tehetségek
keresik egyesületünket! A megkezdett fejlesztések (Bóly, Pécs) folyamatosak. Megfelelő létszámú és eredményes utánpótlásbázissal rendelkezünk,akik helyi illetve
térségi illetékességűek,kötődésűek.A kitűzött szakmai szempontjainknak és az MKSZ stratégiai iránymutatásainak megfelelő utánpótlás nevelés biztosítja a felnőtt
csapat folyamatos feltöltését és előrelépését. A bázis szélesítését szakmai igazgató és utánpótlás igazgató segíteni,akik feladata az újonnan induló csoportok
edzőinek segítése, szakmai felkészítése.A gyerekek figyelése, képzése, az egészséges életmódra nevelés,a testkultúra ápolása.A sport-utánpótlás nevelés
napjainkban a sport-szakmai célokon túl az ifjúság széles rétegére ható személyiség formáló funkciója miatt - fontos eszköz az egészséges életmód kialakításában,
valamint a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében.Ennek érdekében edzéseken rövid megbeszéléseket tartunk az egészséges életmód témakörben
(mozgás- kézmosás fontossága, betegségek- szenvedély betegségek megismerése stb.) A már jelenleg is foglalkoztatunk fizioterapeutát és masszőrt
utánpótlásunkban. Az összesítő adatok alapján egyesületünk az ország 4-5.legtöbbet foglalkoztató egyesülete!Speciális edzésrendszerünknek köszönhetően
utánpótlás nevelésünkben nem az eredményesség a fő cél, hanem a képzés minősége! A megnövekedett létszám növelte az egyesület feladatainak menyiségét is,
így további technikai vezetőket, sportmunkatársakat alkalmazunk!

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A 2017-2018-as szezonban nem tervezünk ingatlannal kapcsolatos beruházásokat, fejlesztéseket.

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 egyesületünk fontos célkitűzése,hogy hozzájáruljon ahhoz,hogy a kézilabda a ’’Nemzeti Sportág státuszát’’ elérje.Az egyesület regisztrált sportolóinak számát
(2013-as 80 fős célkitűzését) - ide értve a nem versenyszerűen sportolókat is – már az idei évre megtriplázta (MKSZ stratégia 2.1.1). Célunk az utánpótlásbázis
létszámának folyamatos növelése, a sport és ezen belül a kézilabdázás, mint kohéziós erő segítségével.(MKSZ stratégia 2.1.2.). Az egyesület fenti céljához
szervesen kapcsolódik a megfelelő képesítéssel rendelkező sportszakemberek megnyerése (MKSZ stratégia 2.2.4). A kézilabdasport népszerűsítése és az üzleti élet
bekapcsolódásának elérése kiemelt célunk.(MKSZ stratégia 2.1.2.). Kiemelt feladatunk helyi, területi iskolai versenyek szervezésének segítése szakmai és eszköz
igény vonatkozásában(MKSZ stratégia 2.1.3.). Edzéseinket valamennyi kézilabdasportot kedvelőnek szabaddá tettük,hogy minél több felnőtt és gyermek
mindennapos gondolkodásának,és tevékenységének része legyen (MKSZ stratégia 2.1.4.). A minőségi kézilabdázás közvetlen utánpótlását képező NB I/B-s
bajnokságban résztvevők számát kívánjuk emelni igazodva ezzel az MKSZ stratégia 2.1.4. pontjában megfogalmazottakhoz.A megfelelő finanszírozás érdekében
folyamatosan új partnereket keresünk,a régi partnereinkkel a kapcsolatainkat folyamatosan ápoljuk. (MKSZ stratégia 2.2.2.). Jelenleg az egyesület Kozármisleny
Város Önkormányzata támogatja,valamint több helyi és térségi vállalkozás állt az egyesület mögé.Az Önkormányzat által biztosított helyi sportcsarnokot egyesületünk
„kinőtte”. A környékbeli sportlétesítményekben nincs hely. A továbblépés érekében indokolttá vált egy műhelyterem megépítése,mely lehetőséget biztosítana
egyesületünk tovább fejlődésének.(MKSZ stratégia 2.2.3.). Ennek előkészületei javában zajlanak az MKSZ-el! Az egyesület a televíziós megjelenéseken túl
rendszeresen juttat híreket magáról a helyi lapokban,továbbá az aktuális információkat honlapján is feltünteti. Közösségi portálokon is megjelentünk.(MKSZ stratégia
2.2.5.). A sport utánpótlás-nevelés napjainkban a sport-szakmai célokon túl fontos eszköz az egészséges életmód kialakításában. A 2017/18-as évben is táplálékkiegészítő vitaminokat kívánunk beszerezni,valamint továbbra is alkalmaznánk masszőrt(3), gyógytornászt, fizioterapeutát és csapatorvost(MKSZ stratégia 2.2.8.). A
tavalyi sportfejlesztési programunkat az egymásra építettség jegyében kívánjuk tovább vinni!

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok id őbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Jelen programunk megvalósítást és pénzügyi fenntarthatóságát 2017-18-ben az önkormányzat és a környék vállalkozóinak bevonásával tudjuk megvalósítani. A
projekt pénzügyi fenntarthatóságához ezen felül az alábbi tényezők biztosítják: Az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak a szponzorok és egyéb magánszemélyek
támogatásai A projekt keretében beszerzett eszközök és szolgáltatások A környezeti hatásokat figyelembe vesszük a projekt teljes életciklusa alatt A fejlesztések
átláthatóságát biztosítjuk a nyilvánosság számára, A negatív és pozitív külső költségek figyelembe vétele a tevékenység során a legjobb elérhető technika, gyakorlat
követésére, az anyag és energia igény minimalizálására törekszünk Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben
élő fiatalok egészségesebb életvitele megvalósul. Sok érdeklődő és szurkoló érkezik a térségből mérkőzéseinkre, ez további gazdasági fejlődést is jelenthet a
település és az egyesület számára. A program által megvalósuló,elvárható körülmények biztosításával,az edzési és versenyzési lehetőségek
megteremtésével,megfelelő szakemberek foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívott ki az ország utánpótlás nevelő egyesületei közt.A felnőtt csapat a Pécs
város, Kozármisleny város és annak vonzáskörzetében élő játékosokból áll ki (MKSZ stratégia 2.1.2.),és a megvalósuló körülmények és a feltételrendszer javulásával
az egyesület megítélése is jelentősen javulhat.Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését,és a vállalkozók érdeklődését,amely plusz bevételi
forrást és támogatást jelenthet(MKSZ stratégia 2.2.5.) Szélesítjük merítési bázisunkat is. A 2017-18-es évben az előző év új helyszínein további fejlesztéseket
végzünk. Terveink szerint a jelenlegi 280 fős állományunkat 320 főre emeljük,zömében U12 alatti játékosokkal. Általános kockázatok: -Környezeti kockázatok folyamatokkal kapcsolatos kockázatok - működési -, felhatalmazási- ,információ feldolgozási-,integritási Egyesületünk alkalmazottai és a projektben résztvevők
szakmai tudása biztosíték arra, hogy a kérelemben megfogalmazott program megvalósuljon. A támogatások nagysága,bevételeink biztosítják a likviditási problémák
elkerülését. Határidőben rejlő kockázatok -határidők túllépése -határidők túllépése miatt szerződés módosítás kezdeményezésének elmulasztása Dokumentumok
megőrzési kockázatok -azok hiánya -pénzügyi elszámolás dok. hiánya -adategyezőség hiánya -megőrzési idő betartása
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Sportmark.

Sodics Judit

Sportm.társ

Oláh György

Sportm.társ

Bárdosné
Bezdán Katalin

Sportm.társ

Palotás Fanni

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

Sodics Judit

1975-07-08

N.r.

Oláh György

1954-04-24

N.r.

Bárdosné Bezdán Katalin

1973-07-14

N.r.

Palotás Fanni

1994-12-18

N.r.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi jelleg ű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

7 092 955 Ft

14 624 649 Ft

2017-07-10 17:08

73 123 Ft

146 246 Ft

7 312 325 Ft

7 312 325 Ft

14 551 526 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz

Konditerem gépek (komplett) (Egyedi)

szett

1

16 272 000
Ft

16 272 000 Ft

Egyéb

Takarítógép (Egyedi)

db

1

1 841 500 Ft

1 841 500 Ft

Egyéb

Weblapfejlesztés (Egyedi)

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai
eszközök

Videó kamera

db

2

200 000 Ft

400 000 Ft

Informatikai
eszközök

Projektor

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Informatikai
eszközök

Számítógép

db

2

250 000 Ft

500 000 Ft

19 713 500 Ft

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

Indoklás

Konditerem gépek (komplett)

A 2016-17-es TAO programban egyesületünk által használt sportlétesítményen bővítést, fejlesztést hajtott végre. Egyik elem a
meglévő konditerem bővítése. A sikeres pályázatnak köszönhetően a felújítás 2017. júniusában elkészül. Célunk, hogy a
meglévő, elavult konditerem gépparkját korszerű erőfejlesztő gépparkra cseréjük.

Takarítógép

Az egyesület által használt sportcsarnok talajának takarítása jelenleg nem megoldott. Elsősorban a túlzott használat miatt nagyon
kevés idő marad a korszerű, gyors takarításra. A jelenlegi takarítóeszköz erre nem megfelelő. A pályázatban szereplő gép
megvásárlásával, lehetőség lenne a gyors és korszerű takarításra, aminek következtében a sportcsarnok talaja mindig alkalmas
lenne a magas szintű körülmények biztosítására!

Weblapfejlesztés

Egyesületünk weboldal elavult, a mai kornak nem megfelelő. Az új weboldalnak köszönhetően egyesületünk hírei színesebbek,
napra készebbek lehetnek. A közvélemény fel a egyesületünk híreiről a tájékoztatás színvonalasabbá tehető.

Videó kamera

A megnövekedett mérkőzés számok miatt vált szükségessé videó kamerák beszerzése. A mérkőzések videós dokumentálása
lehetővé teszi, hogy a mérkőzéseket szakembereink kielemezzék, a tapasztalatokat a sportolókkal vizuálisan megosszák.

Projektor

Egyesületünk rendszeresen tart házon belül edző továbbképzést valamint a mérkőzéseink elemzését. Jelenleg ezen alkalmakkor
bérelt eszközt veszünk igénybe. Egy projektor segítségével lehetőségünk lenne ezen költségek teljes elhagyása.

Számítógép

Egyesületünk folyamatos létszám növekedése miatt a háttérben dolgozó sportmunkatársak és technikai vezetők, valamint edzők
munkájának minél színvonalasabb kiszolgálása érdekében van szükségünk újabb számítástechnikai eszközökre. Az eszközök
segítségével az adminisztratív teendők elvégzése egyszerűbbé, átláthatóbbá válik.

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)

13 672 591 Ft

20 136 364 Ft

2017-07-10 17:08

140 955 Ft

281 909 Ft

14 095 454 Ft

6 040 909 Ft

19 995 409 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

2017-07-10 17:08
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Női

Korosztály

Bajnokságban szereplő csapatok

Férfi

U7

9

0

1

U8

24

2

3

U9

35

12

3

U10

36

0

2

U11

22

0

1

U12

0

0

0

U13

37

0

2

U14

0

0

0

serdülő

18

0

2

ifjúsági

28

0

1

209

14

15

egyetemi/főiskolai
diákolimpia
ÖSSZESEN

2017-07-10 17:08
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletez ő táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz

BTL600 Lökéshullám
terápis eszköz
(Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8, U9

db

1

3 500 000 Ft

3 500 000 Ft

Diagnosztikai mérés

Komplex terhelésttani
mérés (Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő

db

100

24 892 Ft

2 489 200 Ft

Gyógyszer

Tape

Ifjúsági, Serdülő

db

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Gyógyszer

Cohefix kék

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13

db

15

2 500 Ft

37 500 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8, U9

db

15

2 500 Ft

37 500 Ft

Gyógyszer

hűtő spray

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8, U9

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszer

jégakku

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8, U9

db

12

1 400 Ft

16 800 Ft

Gyógyszer

sebbevonó

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8, U9

db

8

3 000 Ft

24 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő spray

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8, U9

db

8

3 000 Ft

24 000 Ft

Gyógyszer

poly szivacsos
kötszer

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8, U9

db

40

500 Ft

20 000 Ft

Gyógyszer

ragtapasz

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8, U9

db

30

1 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszer

tapadó kötés

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszer

géz

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7

db

15

1 500 Ft

22 500 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8

db

40

3 500 Ft

140 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8, U9

db

12

4 500 Ft

54 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

hűtőtáska (6L-15L)

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8, U9

db

2

15 000 Ft

30 000 Ft

Gyógyszer

orrtampon

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8, U9

db

6

3 500 Ft

21 000 Ft

Gyógyszer

tape ragasztó spray

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U7,
U8, U9

db

16

3 500 Ft

56 000 Ft

2017-07-10 17:08
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2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletez ő táblázat
Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / Igénybevétel
óra (Ft)
(óra/hó)

Hónapok száma
az évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Kozármisleny Városi Sportcsarnok

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11,
U13, U7, U8, U9

10 000 Ft

100

12

1200

12 000 000 Ft

Pécsváradi Sportcsarnok

Ifjúsági, Serdülő

6 000 Ft

30

9

270

1 620 000 Ft

Bólyi Sportcsarnok

Ifjúsági, Serdülő

6 000 Ft

30

9

270

1 620 000 Ft

Pécsi Árpád Fejedelem
Gimnázium és Általános Iskola

U10, U11, U13, U7, U8, U9

6 000 Ft

12

9

108

648 000 Ft

PTE csarnok

Ifjúsági

7 000 Ft

12

9

108

756 000 Ft

Miroslav Krlezsa

U7, U8, U9

7 500 Ft

20

10

200

1 500 000 Ft

Professors’ gym

U7, U8, U9

6 000 Ft

6

10

60

360 000 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
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

UP igazgató
Kapusedző

Név

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Kovács Tamás
Beszerzés
folyamatban

Vig Viven

Technikai vezető

Vollár Jenő

Technikai vezető

Réb László

Csapatorvos

Dr. Borbély Gábor

Gyógytornász

Klippel Vilmos

Masszőr

Takács Krisztina

Sportpszichológus

Pálvölgyi Ágnes

Sportmunkatárs

Vártok Ferenc

Masszőr

Hausznek Anikó

Edző

1119

Gyulay László

Edző

Beszerzés
folyamatban

Zdenko Kordi

Edző

1968

Vártokné Szabó Ágnes

Edző

2065

Bareith Judit

Edző

894

Bakonyiné Sütő Diána

Edző

1263

Kovács Enikő

Edző

1487

Radochay Beáta

2017-07-10 17:08

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

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Edző

4784

Spán Ildikó

Edző

Beszerzés
folyamatban

Halász Bernadett

Edző

1654

Vadász Ildikó Brigitta

Edző

Beszerzés
folyamatban

Linder Luca

Edző

5077

Hosszu Boglárka

Edző

10366

Schaffer Éva

Technikai vezető

Vollár Dávid

Technikai vezető

Szobonyainé Vogl
Teodóra

Edző

11453

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Lebár Bence

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Kovács Tamás

1975-10-12

B

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U13, U7, U8, U9

Vig Viven

1991-02-27

C

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő

Vollár Jenő

1958-09-23

Nem rel.

Nem rel.

Serdülő, U13

Réb László

1968-06-28

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági

Dr. Borbély Gábor

1985-07-08

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U13, U7, U8, U9

Klippel Vilmos

1983-11-22

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U13, U7, U8, U9

Takács Krisztina

1989-09-18

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő

Pálvölgyi Ágnes

1981-03-01

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U13, U7, U8, U9

Vártok Ferenc

1976-01-05

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U13, U7, U8, U9

Hausznek Anikó

1968-09-26

Nem rel.

Nem rel.

U11, U13

Gyulay László

1977-11-02

B

Nem rel.

Ifjúsági

Zdenko Kordi

1960-04-25

A

Nem rel.

Serdülő

Vártokné Szabó Ágnes

1975-02-17

D

Igen

U10

Bareith Judit

1980-11-15

C

Nem rel.

U8, U9

Bakonyiné Sütő Diána

1974-09-18

C

Nem rel.

U11, U13

Kovács Enikő

1992-02-27

C

Nem rel.

U10, U8

Radochay Beáta

1990-08-20

C

Nem rel.

U10, U11

Spán Ildikó

1993-02-16

C

Nem rel.

U7

Halász Bernadett

1996-06-28

C

Nem rel.

U13

Vadász Ildikó Brigitta

1991-05-02

C

Nem rel.

Serdülő

2017-07-10 17:08
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2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Linder Luca

1996-06-08

C

Nem rel.

Ifjúsági

Hosszu Boglárka

1991-07-04

C

Nem rel.

U7

Schaffer Éva

1996-11-03

C

Nem rel.

U8, U9

Vollár Dávid

1991-02-24

Nem rel.

Nem rel.

U10, U11

Szobonyainé Vogl Teodóra

2017-11-03

Nem rel.

Nem rel.

U7, U8, U9

Lebár Bence

1993-06-16

C

Nem rel.

U8, U9

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

21 711 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

6 597 500 Ft

Személyszállítási költségek

16 172 140 Ft

Nevezési költségek

870 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 873 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

110 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

18 504 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

9 130 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

103 259 460 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

178 227 600 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)

159 910 272 Ft

181 524 719 Ft

183 173 279 Ft

2017-07-10 17:08

1 648 560 Ft

3 297 119 Ft

164 855 951 Ft

18 317 328 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
Oktatók várható
várható
utazási és
személyi
szállás költségei
költségei (Ft)
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció Tanácsadói
(Ft)
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

2017-07-10 17:08

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
Oktatók várható
várható
utazási és
személyi
szállás költségei
költségei (Ft)
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció Tanácsadói
(Ft)
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

2017-07-10 17:08

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

146 246 Ft

146 246 Ft

73 123 Ft

219 369 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

281 909 Ft

281 909 Ft

140 955 Ft

422 864 Ft

Utánpótlás-nevelés

3 297 119 Ft

3 297 119 Ft

1 648 560 Ft

4 945 679 Ft

Összesen

3 725 274 Ft

5 587 911 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem
rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős
vállalkozás az elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során együttműködik a
sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a sportág támogatásával összefüggő sportfejlesztési program
elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában,az elszámolásban, szakértői együttműködői tevékenységet
illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt vesz a következő tevékenységekben: részvétel és koordináció a
sportfejlesztési program előkészítésében, részvétel előzetes projektmegbeszéléseken. Projekt előrehaladási jelentések
elkészítésében való közreműködés, részvétel a program megvalósításában. Részvétel az adatszolgáltatási és
jelentéskötelezettség teljesítésében, közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában. A
vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott jogcímenként és
évente számított összegének 2%-a.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem
rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős
vállalkozás az elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során együttműködik a
sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a sportág támogatásával összefüggő sportfejlesztési program
elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában,az elszámolásban, szakértői együttműködői tevékenységet
illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt vesz a következő tevékenységekben: részvétel és koordináció a
sportfejlesztési program előkészítésében, részvétel előzetes projektmegbeszéléseken. Projekt előrehaladási jelentések
elkészítésében való közreműködés, részvétel a program megvalósításában. Részvétel az adatszolgáltatási és
jelentéskötelezettség teljesítésében, közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában. A
vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott jogcímenként és
évente számított összegének 2%-a.

Utánpótlás-nevelés

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem
rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős
vállalkozás az elvégzett munkáért teljes körű felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása során együttműködik a
sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a sportág támogatásával összefüggő sportfejlesztési program
elkészítésében, a támogatás megszerzésében, felhasználásában,az elszámolásban, szakértői együttműködői tevékenységet
illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt vesz a következő tevékenységekben: részvétel és koordináció a
sportfejlesztési program előkészítésében, részvétel előzetes projektmegbeszéléseken. Projekt előrehaladási jelentések
elkészítésében való közreműködés, részvétel a program megvalósításában. Részvétel az adatszolgáltatási és
jelentéskötelezettség teljesítésében, közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában. A
vállalkozói díj összege a kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott jogcímenként és
évente számított összegének 2%-a.
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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: Kozármisleny, 2017. 07. 10.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kovács Tamás (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: Kozármisleny, 2017. 07. 10.
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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 Kovács Tamás (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kozármisleny Sportegyesület (kedvezményezett
neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kozármisleny Sportegyesület (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 m űköd ő 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 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
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról

jogcím

önerő típusa

önerő

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 támogatás 3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.
4
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról

☑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: Kozármisleny, 2017. 07. 10.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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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.
2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Kovács Tamás (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.

Kozármisleny, 2017. 07. 10.

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 alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím

Bruttó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Nettó*

*Jogcímenként egy válaszható.

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.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
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: Kozármisleny, 2017. 07. 10.
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Kovács Tamás
Elnök
Kozármisleny Sportegyesület
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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.
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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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-06-06 15:07:43
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:
2017-04-26 12:01:14
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 12:03:10
Feltöltés / Megtekintés

(40 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 11:34:15
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 11:56:15
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 11:58:50

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 12:00:14

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 22
Utolsó feltöltés:
2017-06-30 09:52:47
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 36
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 17:42:56
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 16:58:59

Kelt: Kozármisleny, 2017. 07. 10.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes id őtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mez őket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé Megjegyzé
g
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak Változás a bázisév %vége)
ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

17

22

29%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

12

14

17%

Edzőtáborok száma

db

4

4

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

1

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Célérték (támogatási időszak
vége)

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

6

2

-67%

U18

fő

1

2

100%

U17

fő

2

7

250%

U16

fő

7

8

14%

U15

fő

7

17

143%

U11-14

fő

54

48

-11%

U7-10

fő

91

112

23%

OVI csoport

fő

110

110

0%

Egyéb indikátorok

2017-07-10 17:08

25 / 29

be/SFPHP01-05031/2017/MKSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

7 092 955 Ft

73 123 Ft

146 246 Ft

7 312 325 Ft

7 312 325 Ft

14 551 526 Ft

14 624 649 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

13 672 591 Ft

140 955 Ft

281 909 Ft

14 095 454 Ft

6 040 909 Ft

19 995 409 Ft

20 136 364 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

13 672 591 Ft

140 955 Ft

281 909 Ft

14 095 454 Ft

6 040 909 Ft

19 995 409 Ft

20 136 364 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

159 910 272 Ft

1 648 560 Ft

3 297 119 Ft

164 855 951 Ft

18 317 328 Ft

181 524 719
Ft

183 173 279 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

180 675 819 Ft

1 862 638 Ft

3 725 274 Ft

186 263 729 Ft

31 670 561 Ft

216 071 654
Ft

217 934 292 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
15 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
40 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (73 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_nyilatkozat_1493200575.pdf (Szerkesztés alatt, 383 Kb, 2017-04-26 11:56:15) fc22fa3b57d9f51b52a93ef367808003b4299fce845a510ef48a409274028dc5
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezet őjét ől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyekt ől is)
se_alairasi_cimpeldany_1493200874.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2017-04-26 12:01:14)
a2f603a4e256209f8187bf9a33608b4852d4947137351cb248710db53c3ae101
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
szandeknyilatkozat_km_sportcsarnok_1493391329.pdf (Szerkesztés alatt, 645 Kb, 2017-04-28 16:55:29)
5675c87d178aeae3c78c37cfa2581f37b8e7179421c5255dc07b94ef74a0073c
szandeknyilatkozat_kodolanyi_pecsva_1493391369.pdf (Szerkesztés alatt, 623 Kb, 2017-04-28 16:56:09)
9837d51c65e5dc82a6c7a22f7e3d9422f6ab2ee5eef3fd2f53a6c7243909eccf
szandeknyilatkozat_boly_sportcsarno_1493391401.pdf (Szerkesztés alatt, 600 Kb, 2017-04-28 16:56:41)
89f560bc07af5e4589032074b1afcf064a1fffd10f1ba6280a653b4579bf320a
nyilatkozaz_arpad_fejedelem_1493391428.pdf (Szerkesztés alatt, 325 Kb, 2017-04-28 16:57:08)
06ded95f7b84460d4d09e6912bba8a8c7e9edbf97eed489eb278fc3fe898b521
helyisegberleti_szerz_pte_1493391447.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-04-28 16:57:27)
46a0af2ab9c4ff066d7dc80c8947498b77a578098b7ce88f637e5f9aa40092c9
nyilatkozaz_miroslav_1493391531.pdf (Szerkesztés alatt, 328 Kb, 2017-04-28 16:58:51)
2a7246f5b1e68a64cc6afb77afdeb6de8bbeb8eb599bc891dbfc4d2d4a7a6453
nyilatkozaz_professors_gym_1493391539.pdf (Szerkesztés alatt, 317 Kb, 2017-04-28 16:58:59)
d9b40354f710e2f2b13df474f1f49695fec9a0254effcef8baa3117dcdaf39fb
Egyéb dokumentumok
arajanlat_laptopszalon_1493382302.pdf (Szerkesztés alatt, 314 Kb, 2017-04-28 14:25:02)
2aa2f96721fd3260be4663096ef3e09e0a114316948f043cdb7557d3431e60a4
up_nevsor_1493382459.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-04-28 14:27:39) 105a3c22133cd43eb85de70400fc0d2ad53b04c6b799065be4e80db185ecb280
kulfoldi_sportolok_igazolasa_1493383098.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-04-28 14:38:18)
597afaf386dd75d37421d669fe2faf20eaf0ea102bfd787fd5118013645ff47d
nyilatkozat_rendezesi_1493390787.pdf (Szerkesztés alatt, 518 Kb, 2017-04-28 16:46:27)
177a150a7a4acb4f8614b42729d56b30c560c3ed7aec7591252fc0654d2dbc17
nyilatkozat_szallas_etkezes_1493391247.pdf (Szerkesztés alatt, 449 Kb, 2017-04-28 16:54:07)
41b2f62146f8b40f71c05992b63bccec7bcf15229db99df6ad310f5b69c31703
tao_kondicionalo_komplett_1493383464.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2017-04-28 14:44:24)
e96a05ff6260ece10f2c8fa2c7ef8d128e04a928a980ceb4b4331baead39b92a
tao_hpt_consult_kft_2017_2018_1493392312.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-28 17:11:52)
26cf7d685b2b97b398d2d175c8196d3bf3632ca22253f35dd87e2322ce580df1
teljes_anyag_elso_resz_1496752780.pdf (Hiánypótlás, 13 Mb, 2017-06-06 14:39:40)
a5ca059af34d1470036222205228964ee20529e8b0b3b4246415ebf0d40c4c60
teljes_anyag_masodik_resz_1496754168.pdf (Hiánypótlás, 5 Mb, 2017-06-06 15:02:48)
d814976008718f7990e7d2054ab087917f767dc24c842edcd9387dd0fa1a9821
teljes_anyag_harmadik_resz_1496754411.pdf (Hiánypótlás, 12 Mb, 2017-06-06 15:06:51)
5be65e1476a187b5f3143a72b2ad6b1eca8d0adb1440bcb155d5774006dc585d
hp_teljes_anyag_1498809167.pdf (Kér. kieg. szerk., 11 Mb, 2017-06-30 09:52:47)
8e6e971378a15755fda520bc07677709086ee85084707695d4d66e6d6b36dbd3
arajanlat_peugeot_1493381734.pdf (Szerkesztés alatt, 485 Kb, 2017-04-28 14:15:34)
1ef8661858fba26fd89b458005dda3b728bdff8d04c946356eebbed5324d1cb5
tao_btl_lokeshullam_komplett_1493389201.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 16:20:01)
b435aba3c2d4d3ee7d5bf19f57361fca5ea4029eeb6130ecdd9548272344a867
arajanlat_terhelestani_meres_1493389220.pdf (Szerkesztés alatt, 585 Kb, 2017-04-28 16:20:20)
ec06f4f47107912c05c88c50c146f05bf4beb80f1116b9519bf0dff19a83082e
arajanlat_gyogyszerek_1493389229.pdf (Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2017-04-28 16:20:29)
13b0b001138aeaa34ebac16b019128639f57937fad3152e8d02edfac19048309
takaritoberendezesajanlat-sodic_1493382223.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2017-04-28 14:23:43)
ffff625ea3afe6e5f835e3a849e27f3944127e5f054323335be2e630ff8c15f4
arajanlat_handy_1493389491.pdf (Szerkesztés alatt, 776 Kb, 2017-04-28 16:24:51) b5ea302d0f3e64174bb6edace6ddcf25b97506ae3ec8f9aef195af235f8014b9
szemelyszallitasi_szerzodes_horvath_1493389740.pdf (Szerkesztés alatt, 783 Kb, 2017-04-28 16:29:00)
0a48dd3fb01cdd0e33241581ba8bd4737b807cffba0bb53765ff6461c86fc17c
tao_szemelyszallitas_koltsegreszlet_1493389787.pdf (Szerkesztés alatt, 377 Kb, 2017-04-28 16:29:47)
c8071a135c9de7a99a2241f585f5fd9b1a74eb54a7cf6503c8774d19ee1e41cb
nilfisksc400muszakileiras_1493382255.pdf (Szerkesztés alatt, 334 Kb, 2017-04-28 14:24:15)
b2fdf510d9e1e798b10df5d70e644a5aad7588eab6a6e0e88fdcd3015882c2d6
nyilatkozat_1493390162.pdf (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2017-04-28 16:36:02) 580aff1c76258b27f0e1ee6fb1cddb619df1d34cabf0eb78deba384563670fb7
k2net_arajanlat_1493382275.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-28 14:24:35) 43535bc9247b396cbb3cad1b76a796b04254add732559be664387f25c5f836d7
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
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emmi_nyilatkozat_1493200730.pdf (Szerkesztés alatt, 991 Kb, 2017-04-26 11:58:50)
cafbae4a469e3b12cb961b9921f96ded456bb837139d9f1768b816ddf8d89c9a
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat_1493200861.pdf (Szerkesztés alatt, 866 Kb, 2017-04-26 12:01:01) c854cfd30923716ca1bdb86e3ab18264b72de43a00f2525215847666e965ed8c
cegkivonat_1496754463.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-06-06 15:07:43) fe886fc03e98f8fbc8f541841529baed1484a55b5ffca95ffe9ebbf9d1f5a6df
(40 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetend ő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kozigdij_1493285655.pdf (Szerkesztés alatt, 400 Kb, 2017-04-27 11:34:15) 9d66d16915b71c085a1e9dd1d13b9fe275d6dd4ccfb3d9139d39b55cd3a94142
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentes_nyilatkozat_1493200990.pdf (Szerkesztés alatt, 645 Kb, 2017-04-26 12:03:10)
02f58608fdf2fd5af37a62c7b8b88322793e21091e3783bce6fdb2040e61b72c
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2_sz_nyilatkozat_1493200814.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 12:00:14) 9a84538727b963aba7549a3c3d57cd87756fb3c9788d1c9f049e01c2ca9e0f0c
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerz ődés,megbízási szerz ődés stb)
tao_kovacs_tamas_upigazgato_2017_20_1493728988.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 14:43:08)
7ea4b4c1cc6a63c1933cf369b1eaa6ee017661186c32ccca380ad627b5019f43
tao_vig_vivien_kapusedzo_2017_2018_1493729006.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 14:43:26)
784c81002ff88ad986fe533821a620e4feb873f62e985ddf87cc6aa4a072f3dc
tao_vollar_jeno_technikai_vezeto_20_1493729125.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 14:45:25)
bf3ee1c2b662a133bf55b1471a26a34c2f050207a3e4e7a2359f544611bcad4d
tao_reb_laszlo_technikaivezeto_2017_1493729142.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 14:45:42)
243b8e03edeeb45ccacedc2ec32af6df61dcc164aa585bc71eea5efefaaf1025
tao_dr_borbely_gabor_2017_2018_1493729158.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-02 14:45:58)
e166c94153bc9d3ff33fcec97a448c7897e1ea15d1dfb0503e5f7e229360aadb
tao_klippel_vilmos_gyogytornasz_201_1493729180.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-02 14:46:20)
4cd288075244a03ef7d60b1a7861d52ce971ae23afad658dab3c0eb5e62f42dc
tao_takacs_krisztina_masszor_2017_2_1493729195.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-02 14:46:35)
bf232e9f126cb832a640c7168fde82b83c93149904a0ba04ae63d7e3c19eb9a9
tao_palvolgyi_agnes_sportpszicholog_1493729887.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-05-02 14:58:07)
fc359ac405a4e8c75c8cb0589962894ee0095aa4447facc131e9e26153c93745
tao_edzoi_munkavegzesi_igazolasok_2_1493739223.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 17:33:43)
952dda4592fbeac9c9061620f9f2cea8664e816d12b8269e86c938e03353973d
tao_vartok_ferenc_sportmunkatars_20_1493729935.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 14:58:55)
813f01a6ae8b12efbe8996ab39ee30fb04ea37897ba810e9e5bd8055383e3a2c
tao_edzoi_munkavegzesi_igazolasok_2_1493739474.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-05-02 17:37:54)
9fc4c25cd856bc689fa80146fb042b87fe1d94f6f737df49b3857346ccbead4a
tao_hausznek_aniko_masszor_2017_201_1493729951.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 14:59:11)
4af02ae5283bbe365d8de3b619a877dc0f81e8c7298c5606a70f688126c85021
tao_edzoi_munkavegzesi_igazolasok_2_1493739491.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-05-02 17:38:11)
dbceb882010645d0ecd8de8f1e9b6f3607089d1b71518b5a75dc61bb3e6d0240
tao_edzoi_munkavegzesi_igazolasok_2_1493739752.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-05-02 17:42:32)
a14db549999209bdb58eeb9ecc1f0bc64b5af674e8cbe8dde7bc810703a5cb3e
tao_edzoi_munkavegzesi_igazolasok_2_1493739776.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-05-02 17:42:56)
68a0bcddd5b6557b14fb0722095b82cb40015956304c9552cf1aaf8f3b3f7ca5
tao_gyulay_laszlo_edzo_2017_2018_1493730161.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 15:02:41)
3c127fff14d54d2449ad8cadcb6d8af2ea1442596a64292bc16c307522e04bbf
tao_zdenko_kordi_edzo_2017_2018_1493730199.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2017-05-02 15:03:19)
e6199d3ee13a13ae9a378129df57cbcf508d7a38ce06cdc5bb793455f9431451
tao_vartokne_szabo_agi_edzo_2017_20_1493730233.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 15:03:53)
afdbc71ebcce504b28226eb4b3fb226503cd89d2d01cff7dfd822195a288f685
tao_kovacsne_bareith_judit_edzo_201_1493730254.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 15:04:14)
b481dd0103e203b725989c7039834565ccf9dd75604a7b99acbb98f99714973e
tao_bakonyine_suto_diana_edzo_2017__1493730458.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 15:07:38)
fbee45b2c7a6520686909a8b51c5b08724533cd81384c2a7be6bbbaf19ba668c
tao_kovacs_eniko_edzo_2017_2018_1493730478.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-02 15:07:58)
09b78d23d6f95ab9d265832fda12932bbdf47b31b4c19f6ad4a9c5499b8818b2
tao_radochay_beata_edzo_2017_2018_1493730490.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 15:08:10)
53a060f09cfff739670e030d6486933b620f355fcebed309dfbed60ee55d0792
tao_span_ildiko_edzo_2017_2018_1493730504.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 15:08:24)
4c1eae70392143ac8d5f5a524c17e125fb42181fbbaa683eb98c87e6e79b6983
tao_halasz_bernadett_edzo_2017_2018_1493730801.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 15:13:21)
e0bb90e0bd4d547b13b3ae4affa4c95337fc2cead8a45031a0f1b511a0f9cfef
tao_vadasz_ildiko_edzo_2017_2018_1493731079.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-02 15:17:59)
5879f72ea2fad6128b82909b81ca5b44bd8fd6a39ced2e0bbef3b60117f0c3b0
tao_linder_luca_edzo_2017_2018_1493731226.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 15:20:26)
e6f323ef6a738aa9185309cdad4c69bc35cddc4ad8f0595fc29d5aa5148d3a85
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tao_hosszu_boglarka_edzo_2017_2018_1493731250.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 15:20:50)
07a90a3a69f2ce447a78b6e1a7550931652c4816ad05737ccc28fe715234c651
tao_palotas_fanni_sportmunkatars_20_1493731275.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 15:21:15)
dc0b75651a33e684874dea7607f4300da8d5452d8f14b716eb042176c0e2ae8f
tao_schffer_eva_edzo_2017_2018_1493731301.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 15:21:41)
8872ec198c15e6797393e3b053da84fcf477243615d849054d18162794e9a251
tao_sodics_judit_marketing_2017_201_1493728556.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 14:35:56)
9de5b31a97d61b546b7f64b56733d177a5b4e691999f7a4300177d505e12d09a
tao_vollar_david_technikaivezeto_20_1493731517.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 15:25:17)
12f5ce3000d38d7650feb37356d0eaf04ff5acf7512dbd2345c211c2b129040a
tao_szobonyaine_vogl_teodora_techni_1493731545.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 15:25:45)
82ef23ddc2c4e27758fc389e1d9b8bc35eb86d0f4a7e86e1149d561174189e2c
tao_olah_gyorgy_gazdasagi_vezeto_20_1493728579.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 14:36:19)
5c0a594b35b93b88b3f4640551afd5c51da31e9182fc6921b7101ee796e841ee
tao_lebar_bence_edzo_2017_2018_1493731568.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 15:26:08)
71f108d2b1707f8e350787d02e5d03e19cc28b6fb8a7d2863c2169ed944e6a5e
tao_bardosne_bezdan_katalin_media_2_1493728610.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 14:36:50)
4175ccae11b78b0c1989df510041b44201922a2e95fdd191fa093d48406996c1
tao_fuzesi_ferenc_edzo_2017_2018_1493728909.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 14:41:49)
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