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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Óbudai Strandröplabda Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

ÓSSC

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Strandröplabda

Utánpótlás csapat:

Van

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18108512-1-43

Bankszámlaszám

11719001-29902341-

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
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

1192

Város

Budapest

Közterület neve

Mészáros Lőrinc

Közterület jellege

utca

Házszám

12

Épület

B

Lépcsőház

Emelet

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

1192

Város

Budapest

Közterület neve

Mészáros Lőrinc

Közterület jellege

utca

Házszám

12

Épület

B

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 297 99 72

Fax

+36 1 347 96 09

Honlap

www.ossc.hu

E-mail cím

ksekerekes@gmail.com

E-mail cím

ksekerekes@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kerekes Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

képviselő

Mobiltelefonszám

+36 20 297 99 72
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Horváth Tamás

E-mail cím

+36 30 847 67 37

77horvathtamas@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat
(óra)

Használat
célja

Prima Wellness konditerem

CBA

CBA-Újhegy Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

20

Felkészülés

Kispesti Uszoda

XIX. ker.
Önkormányzat

XIX. ker. Önkormányzat

20

Felk. és
versenyeztetés

Wekerle Sporttelep

XIX. ker.
Önkormányzat

B-Travel Kft.

40

Felkészülés

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista
Gimnázium

Egyházi

Baptista Szeretszolgálat Egyházi Jogi Személy

6

Felkészülés

Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Egyházi

Boldogasszony Iskolanővérek Magyar Tartománya

6

Felkészülés

Milyen egyéb röplabda sportszervezettel van együttműködési megállapodása
Hivatalos név
Pénzügyőr SE

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1026 Budapest Pasaréti út 124-126

utánpótlás csapatok biztosítása

Bajnoki osztály

Melléklet

NBI

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2002-12-18
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2003-03-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
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 főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0,2 MFt

0,6 MFt

0,6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,695 MFt

1 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

40 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

0,786 MFt

0,4 MFt

Összesen

1,895 MFt

2,386 MFt

42 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,8 MFt

0,9 MFt

0,9 MFt

Anyagköltség

0,4 MFt

0,6 MFt

0,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,6 MFt

0,8 MFt

1,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,095 MFt

0,086 MFt

0,4 MFt

Összesen

1,895 MFt

2,386 MFt

5,1 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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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

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

870 594 Ft

15 000 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

46 540 462 Ft

900 000 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

454 087 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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:
Az Óbudai Strandröplabda Sport Club nonprofit, szabadidősport egyesület. Az egyesület működése három fő tevékenységcsoportra: a szakosztályok
működtetetésére, szabadidősport rendezvények szervezésére, illetve utánpótlás nevelésre osztható. Saját létesítménnyel, strandröplabda pályákkal nem
rendelkezünk. Bázisunk a Kispesti Uszoda, valamint a Kispesti Eötvös József Általános Iskola tornaterme. A röplabda felnőtt férfi csapat Bp. I. osztályban versenyez.
Leány szakágunk strandröplabda utánpótlás-neveléssel foglalkozik elsősorban. Indulunk különböző strandröplabda tornákon serdülő, ifjúsági és felnőtt
kategóriákban, különböző budapesti és országos versenyeken. Létszámunk már meghaladja a 60 főt. Az országban elsőként utánpótlás versenysorozatot rendeztünk
több fordulóval, mely több száz fiatal gyerek számára nyújt maradandó élményt. Az egyesület egyik fő profiljába amatőr, utánpótlás és felnőtt strandröplabda
versenyek rendezése tartozik, amelyeket a Kispesti Uszoda napozókertjében valósítunk meg. Az uszoda adottságait kihasználva, tagjaink számára úszóedzéseket is
tartunk. A terület, a pályák és az úszósávok bérlése igen nagy kihívást jelent, támogatás nélkül nem tudnánk biztosítani. Létesítmény problémáink határt szabnak a
növekedési lehetőségeinknek. Nagy szükségünk lenne egy sportcsarnokra, ahol rendszeresen tarthatnánk edzéseinket és mérkőzéseinket. Ez NB II-es felnőtt női
csapat indítását tenné lehetővé. Négy edzővel rendelkezünk, így minden játékosunk szakszerű képzésben részesül, három edző különböző szintű edzőképesítéssel
rendelkezik, egy fő beiskolázása megoldandó feladatot jelent a szakosztálynak. Anyagi helyzetünk stabilnak mondható, de függ a benyújtott pályázatok sikerétől is,
ezáltal kijelenthető, hogy a folyamatos működésünk minimális feltételei adottak.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem terveztünk erre a jogcímre a sportfejlesztési pályázatunkban.

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 korábbi években az egyesület röplabda és strandröplabda szakosztálya sportfejlesztési programmal nem rendelkezett. Az Óbudai Strandröplabda Sport Club
röplabda, strandröplabda szakosztályai szabadidős, utánpótlás sporttevékenységet biztosítanak Budapesten és annak vonzáskörzetében. Mindez elengedhetetlen
része annak, hogy a gyerekektől a felnőttekig az adott sportágak iránt az érdeklődést felkeltsük, az egészséges életmódra ösztönözve a résztvevőket. Minél több
ember megismerkedik a röplabda-strandröplabda sporttal, annál nagyobb figyelmet kapnak a sportág. Az amatőr sportolók számának növekedésével párhuzamosan
a röplabda és a strandröplabda sport ismertsége és népszerűsége is nő hosszú távon, mely magával hozza, hogy egyre többen járnak majd ki a versenyekre,
rendezvényekre akár nézőként is. Az ÓSSC az utánpótlásképzés mellett kiemelten törekszik a sportág tömegsport jellegének erősítésére a kerületi általános iskolák
bevonása révén. Ezáltal biztosítható, hogy a röplabdázás és strandröplabdázás társadalmi elfogadottsága nőjön. Már a legfiatalabb korosztályokkal is próbáljuk
megszerettetni a játékot (vagy annak könnyített változatait), így a gyerekekből, a sportot, a mozgást szerető felnőttek nevelhetők. Ösztönözni lehet az idősebb
generációk szabadidős amatőr röplabda tevékenységét is, a röplabda, strandröplabda programok szervezésével. A sportolás egészségmegőrző, egészségjavító
tevékenység, amely alternatívát kínál a fiatal korosztályokban teret hódító káros szenvedélyekkel szemben, kimozdítja őket a televízió, a számítógép világából.
Mindez természetesen biztosíthatja az egyesületnek, hogy egy olyan utánpótlás bázis jöjjön létre, mely lehetőséget biztosít a tehetségek számára, hogy a
későbbiekben sikeres versenysportolókká váljanak. Az ÓSSC célja, hogy 2018-19 versenyévre minél több csapatot tudjon indítani az MRSZ strandröplabda
bajnokságában, amely motivációs hatással bír az utánpótlás képzésben résztvevő gyermekek számára. Kiemelten kezeli az egyesület, hogy valamennyi edző
megfelelő végzettséggel rendelkezzen, mert ez biztosítja a szakmai műhely színvonalát, amely a gyermekek fejlődése szempontjából. elengedhetetlen.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési program pozitív társadalmi hatását nem kell magyarázni, olyan kapukat nyit meg előttünk, amikről eddig álmodni sem mertünk volna. SWOT analízis
Erősségek: • Forrást biztosít a személyi, tárgyi és infrastrukturális tényezők maradéktalan biztosításához. • Célt (kirakatot) tudunk az utánpótlás elé állítani. •
Pénzügyőr Sportegyesülettel együttműködési megállapodás megkötése. Gyengeségek: • Nem rendelkezünk saját létesítménnyel. • Téli edzési lehetőségeink erősen
korlátozottak. • Jelenleg nem rendelkezünk kellő létszámú szakképesítéssel rendelkező szakember állománnyal. Lehetőségek: • TAO forrást kihasználva képesek
leszünk finanszírozni strandröplabda csarnok bérlését. • Nemzetközi szinten is sikert elérhető sikeres strandröplabda játékosok kinevelése. • Egész éves
strandröplabdázási lehetőséget tudunk biztosítani utánpótlás sportolóink számára. • Lehetőség nyílik a diákoknak a teremröplabda mellett a strandröplabdát is
választani egész éves edzési lehetőséggel. Veszélyek: • A nagyobb összegű támogatás nagyobb önrésszel is jár, melynek előteremtése esetlegesen nehézségekbe
is ütközhet. • A meginduló mennyiségi növekedést nem kíséri kellő mértékű infrastrukturális növekedés. • TAO összegek megérkezéséig átmeneti likviditási gondok is
jelentkezhetnek.

2019-10-09 14:22

5 / 32

be/SFPMOD02-00052/2017/MRSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Pozíció megnevezése

Adózás módja

Havi
munkaóra

0

Kif.
hó

0

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

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)
0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Munkakör

Végzettség

Indoklás

Melléklet

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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)

Informatikai eszköz

Számítógép, laptop /op+office/

db

3

250 000 Ft

750 000 Ft

Informatikai eszköz

Projektor

db

1

170 000 Ft

170 000 Ft

Informatikai eszköz

Televízió

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Informatikai eszköz

honlap fejlesztés

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft
1 220 000 Ft

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

Indoklás

Számítógép, laptop
/op+office/

Edzők részére elengedhetetlen az edzéstervek, szakmai beszámolók, adminisztrációk elkészítésére. Versenyek, rendezvények
lebonyolítására. Honlap üzemeltetéséhez, informatikai kommunikáláshoz (pld: email).

Projektor

Utánpótlás korú gyermekek szüleinek tartandó értekezletek megfelelő lebonyolításához biztosítani kell, hogy az edzők, technikai
vezetők által elkészített elemzéseket, bemutatók, prezentációk mindenki részére jól láthatóan elérhető legyen. Mind ezek mellet a
rendezvények, versenyek lebonyolításához is szükség van rá.

Televízió

A meglévő informatikai eszközök biztonságos tárolására utazások, tárgyalások, rendezvények stb.. biztosítására.

honlap fejlesztés

TAO megfelelőséghez a honlapunk létrehozása, fejlesztése elengedhetetlen, ahol valamennyi TAO-al kapcsolatos dokumentáció,
anyag, fotó és videó elhelyezését biztosítani kell.

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)

846 888 Ft

8 706 Ft

15 000 Ft

870 594 Ft

373 112 Ft

1 235 000 Ft

1 243 706 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

Van-e olyan U10, U11, U13 csapata, amelyik bajnokságban indul: Nem
Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is
(vegyes igazolások száma): 0
Ha van terem- és strandröplabdában is igazolt játékosa, akkor csak a terem-nél szerepeltessék.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
Korosztály

Női

Női (vállalt)

Női csapatok

Férfi

Férfi (vállalt)

Férfi csapatok

Csapatok összesen

U10 - manó

0

0

-

0

0

-

0

U11 - szupermini

0

0

-

0

0

-

0

U13 - mini

0

0

0

0

0

0

0

U14 (csak strand)

13

2

2

0

0

0

2

U15

0

0

0

0

0

0

0

U16 - serdülő (csak strand)

24

2

4

0

0

0

4

U17 - serdülő

0

0

0

0

0

0

0

U18 - ifjúsági (csak strand)

23

2

4

3

0

1

5

U19 - ifjúsági

0

0

0

0

0

0

0

U20 - junior (csak strand)

5

0

1

3

0

1

2

U21 - junior

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

65

6

11

6

0

2

13
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Strandröplabda

Együttműködési megállapodások alapján legmagasabb bajnoki
osztály:

NBI

Megállapított legmagasabb bajnoki osztály:

NBI

Igazolt játékosok száma:

71 fő

Vállalt játékosok száma:

6 fő

Nem figyelembe vett korosztályok:

U10, U11, U13 Férfi, U13 Női, U14 Férfi, U15 Férfi, U15 Női, U16 Férfi, U17 Férfi, U17 Női, U19
Férfi, U19 Női, U21 Férfi, U21 Női

Figyelembe vett igazolt játékosok száma:

71 fő

Figyelembe vett vállalt játékosok száma::

6 fő

Adatok alapján meghatározott támogatási sáv:

700 000 Ft/fő

Igazolt játékosok után járó támogatás:

71 fő * 700 000 Ft/fő = 49 700 000 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás:

0 fő * 700 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

Vállalt játékosok után járó támogatás:

6 fő * (700 000 Ft/fő * 0.2) = 840 000 Ft

Maximum igényelhető teljes támogatás utánpótlás
jogcímen:

2019-10-09 14:22
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék

Edzőháló /terem és strand/

db

3

60 000 Ft

180 000 Ft

Pályatartozék

Antenna készlet (tokkal)

db

6

20 000 Ft

120 000 Ft

Pályatartozék

Kézi eredményjelző

db

6

15 000 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz

Kompresszor

db

3

70 000 Ft

210 000 Ft

Sporteszköz

bója szett

db

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Sporteszköz

Gát db

db

30

1 100 Ft

33 000 Ft

Sporteszköz

Koordinációs karika

db

41

550 Ft

22 550 Ft

Sporteszköz

Koordinációs létra

db

8

10 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

Labda pumpa /kézi/

db

5

3 000 Ft

15 000 Ft

Sporteszköz

Nyomásmérő (digitális)

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

Labdatartó zsák/háló

db

6

10 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

Labdatartó kocsi

db

6

50 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

Medicinlabda

db

30

15 000 Ft

450 000 Ft

Sporteszköz

Súlyzókészlet

db

6

20 000 Ft

120 000 Ft

Sporteszköz

Taktikai tábla /fali/

db

6

6 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz

Taktikai tábla /fali/

db

3

19 000 Ft

57 000 Ft

Sporteszköz

Ugrókötél

db

60

3 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

Síp

db

6

3 000 Ft

18 000 Ft

Sporteszköz

Stopperóra

db

6

15 000 Ft

90 000 Ft

Sportfelszerelés

fitness labda

db

15

19 000 Ft

285 000 Ft

Sportfelszerelés

Gumiszalagok

db

30

12 000 Ft

360 000 Ft

Sportfelszerelés

Kulacs

db

60

4 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

kulacstartó /6 db-os/

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

Röplabda (terem, strand hivatalos versenylabda)

db

80

25 000 Ft

2 000 000 Ft

Sportfelszerelés

Mérkőzésgarnitúra

db

80

18 000 Ft

1 440 000 Ft

Sportfelszerelés

Edzőmelegítő

db

80

17 000 Ft

1 360 000 Ft

Sportfelszerelés

Esőkabát

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

Jelölőmez

db

80

2 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

Papucs

db

80

5 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

Sporttáska

db

60

9 000 Ft

540 000 Ft

Sportfelszerelés

Törölköző

db

84

10 000 Ft

840 000 Ft

Pályatartozék

Verseny strandröplabda oszlop /pár/, hüvellyel,
talpfával

pár

4

500 000
Ft

2 000 000 Ft
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2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályatartozék

Hálótartó oszlop borítás (pár)

pár

4

150 000 Ft

600 000 Ft

Pályatartozék

Strandröplabda vonaljelölő szett

szett

4

45 000 Ft

180 000 Ft

Pályatartozék

Parkröplabda szett

szett

4

149 999 Ft

599 996 Ft

Pályatartozék

Versenyháló /terem és strand)

db

6

100 000 Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

80

5 500 Ft

440 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

32

3 811 Ft

121 952 Ft

Sportfelszerelés

Rövidnadrág

db

22

9 000 Ft

198 000 Ft

Sportfelszerelés

Hátizsák

db

15

9 300 Ft

139 500 Ft

Sporteszköz

Síp

db

1

2 Ft

2 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

bemelegítő krém

U14

db

2

4 500 Ft

9 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

U16

db

2

4 500 Ft

9 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

U18

db

3

4 500 Ft

13 500 Ft

Gyógyszer

bemelegítő spray

U14

db

2

3 000 Ft

6 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő spray

U16

db

2

3 000 Ft

6 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő spray

U18

db

3

3 000 Ft

9 000 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

U14

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

U16

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

U18

db

3

2 500 Ft

7 500 Ft

Gyógyszer

Intensive hűtő zselé

U14

db

1

4 500 Ft

4 500 Ft

Gyógyszer

Intensive hűtő zselé

U16

db

1

4 500 Ft

4 500 Ft

Gyógyszer

Intensive hűtő zselé

U18

db

2

4 500 Ft

9 000 Ft

Gyógyszer

Lóbalzsam

U14

db

2

700 Ft

1 400 Ft

Gyógyszer

Lóbalzsam

U16

db

2

700 Ft

1 400 Ft

Gyógyszer

Lóbalzsam

U18

db

3

700 Ft

2 100 Ft

Diagnosztikai eszköz

orvosi táska
felszerelve

U16

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

orvosi táska
felszerelve

U14

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

orvosi táska
felszerelve

U16

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszer

Ragtapasz

U14

csom

2

1 500 Ft

3 000 Ft

Gyógyszer

Ragtapasz

U16

csom

2

1 500 Ft

3 000 Ft
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2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Ragtapasz

U16

csom

1

1 500 Ft

1 500 Ft

Gyógyszer

Sebbevonó

U14

doboz

2

3 000 Ft

6 000 Ft

Gyógyszer

Sebbevonó

U16

doboz

2

3 000 Ft

6 000 Ft

Gyógyszer

Sebbevonó

U14

doboz

1

3 000 Ft

3 000 Ft

Gyógyszer

sebösszehúzó tapasz
/ 5db

U14

doboz

8

480 Ft

3 840 Ft

Gyógyszer

sebösszehúzó tapasz
/ 5db

U16

doboz

8

480 Ft

3 840 Ft

Gyógyszer

sebösszehúzó tapasz
/ 5db

U14

doboz

8

480 Ft

3 840 Ft

Gyógyszer

tapadó kötés

U14

db

3

2 700 Ft

8 100 Ft

Gyógyszer

tapadó kötés

U16

db

3

2 700 Ft

8 100 Ft

Gyógyszer

tapadó kötés

U14

db

2

2 700 Ft

5 400 Ft

Gyógyszer

tapadó kötés

U18

db

2

2 700 Ft

5 400 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 5 cm

U16

db

5

1 900 Ft

9 500 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 5 cm

U14

db

5

1 900 Ft

9 500 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 5 cm

U18

db

5

1 900 Ft

9 500 Ft

Gyógyszer

tape ragasztó spray

U14

db

2

400 Ft

800 Ft

Gyógyszer

tape ragasztó spray

U16

db

2

400 Ft

800 Ft

Gyógyszer

tape ragasztó spray

U18

db

3

400 Ft

1 200 Ft

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

Korosztály

Bérlés helye

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Strandröplabda
pálya

U18

Budapest/megyei
jogú város

10 000 Ft

110

5

550

5 500 000 Ft

Strandröplabda
pálya

U18

Budapest/megyei
jogú város

4 000 Ft

160

5

800

3 200 000 Ft

Egyéb

U18

Budapest/megyei
jogú város

10 000 Ft

20

5

100

1 000 000 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Pozíció megnevezése

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Technikai vezető Kerekes
Baázs

EKHO

160

12

450 000 Ft

87 750 Ft

6 453 000 Ft

Technikai vezető Molnár
István

EKHO

160

7

450 000 Ft

87 750 Ft

3 764 250 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Pozíció megnevezése

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

U14 edző testnevelő Belecz
Béla

EKHO

160

6

100 000 Ft

19 500 Ft

717 000 Ft

U16 edző Pour Zsuzsanna

EKHO

160

6

100 000 Ft

19 500 Ft

717 000 Ft

U18 edző Takács Gergely

EKHO

160

3

400 000 Ft

78 000 Ft

1 434 000 Ft

Sportmunkatárs Horváth
Márta

EKHO

160

3

400 000 Ft

78 000 Ft

1 434 000 Ft

sportmunkatárs Paffériné
Kovácshegyi Nóra

EKHO

160

3

400 000 Ft

78 000 Ft

1 434 000 Ft

U16 edző Szabóné Weisz
Katalin

EKHO

160

1

388 235 Ft

75 706 Ft

463 941 Ft

edző 18 Szabó Dorottya

Normál

160

1

600 000 Ft

117 000 Ft

717 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Pozíció
megnevezése

Munkakör

Licensz

Foglalkoztatott
korosztály

Indoklás

Technikai vezető
Kerekes Baázs

Technikai
vezető

Nem
rel.

U14

Kerekes Balázs több évtizedes tapasztalattal rendelkezik vállalkozások,
egyesületek irányításában. Tudja, hogy mit akar, és hogyan szándékozik
elérni céljait. Ezt világosan kommunikálja közvetlen munkatársainak,
amelynek tagjai ennek köszönhetően a lehető legjobb eredménnyel oldják
meg feladataikat. Szigorú elvárásokat támaszt a mindenkivel szemben, de
tudja, hogy ezen az elvárásoknak neki magának hatványozottan kell
megfelelnie. jól válogatja össze a munkatársait. A feladatokat tudja delegálni
és bízik a csapatában.

Technikai vezető
Molnár István

Technikai
vezető

Nem
rel.

U16

Molnár István az utánpótlásképzés technikai szervezését, a hatáskörébe utalt
események előkészítését, megtervezését ezidáig végezte egyesületünkben.
A verseny szereplésekhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását,
koordinálását, ellenőrzését, a nyilvántartások vezetését precizen és pontosan
végezte el. Kivállóan tartja a kapcsolatokat az edzőkkel, gyerekekkel és azok
szüleivel.

U14 edző
testnevelő Belecz
Béla

Edző

D

U14

Belecz Béla több éves szakmai tapasztalatával Képes a röplabdázó gyerekek
megismerésére, helyzetük és teljesítményük sok szempontú értékelésére,
egyéni szükségleteik figyelembe vételével komplex értelmi, érzelmi, szociális,
optimális fejlesztésükre

U16 edző Pour
Zsuzsanna

Edző

A

U16

Pour Zsuzsanna több éves szakmai munkájában folyamatosan megfelelő
környezetet biztosít a röplabdázó gyerekek fejlődéséhez. Képes a nevelés és
tanítás módszereiből a kontextushoz legmegfelelőbbet kiválasztani,
rugalmasan változtatni. Elfogadja az emberi sokszínűséget, és a
röplabdázókat egyéni sajátosságaival együtt szemléli, nem kategorizál.
Igyekszik saját pedagógiai megközelítési módját koherensen kialakítani

U18 edző Takács
Gergely

Vezetőedző

B

U18

Takács Gergely a nemzeti bajnokság elsőosztályában és a magyar kupában
is csapatával 2016-2017 évben döntőbe került, és mindkét esetben
ezüstérmet szerzett. Strandröplabdában 2017 évi bajnoki döntőben szintén
ezüstérmet ért el. Tudását kamatoztatni tudja az utánpótlás nevelésben,
gyermekek felnéznek rá.

Sportmunkatárs
Horváth Márta

Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem
rel.

U14

fiatalos lendületével, szakmai attitűdjével tisztában van az utánpótlás korú
röplabdázó gyerekek fejlődését befolyásoló szociális és kulturális környezet
hatásaival, az értékek nevelést alkalmazó rendszerével. Ismeri a nevelés és
tanulás szakmai elméleteit
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2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Pozíció
megnevezése

Munkakör

Licensz

Foglalkoztatott
korosztály

sportmunkatárs
Paffériné
Kovácshegyi Nóra

Indoklás

Melléklet

Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem
rel.

U16

fiatalos lendületével, szakmai attitűdjével tisztában van az utánpótlás korú
röplabdázó gyerekek fejlődését befolyásoló szociális és kulturális környezet
hatásaival, az értékek nevelést alkalmazó rendszerével. Ismeri a nevelés és
tanulás szakmai elméleteit

U16 edző
Szabóné Weisz
Katalin

Edző

B

U16

öbb éves szakmai munkájában folyamatosan megfelelő környezetet biztosít a
röplabdázó gyerekek fejlődéséhez. Képes a nevelés és tanítás módszereiből
a kontextushoz legmegfelelőbbet kiválasztani, rugalmasan változtatni.
Elfogadja az emberi sokszínűséget, és a röplabdázókat egyéni
sajátosságaival együtt szemléli, nem kategorizál. Igyekszik saját pedagógiai
megközelítési módját koherensen kialakítani

edző 18 Szabó
Dorottya

Edző

A

U18

öbb éves szakmai munkájában folyamatosan megfelelő környezetet biztosít a
röplabdázó gyerekek fejlődéséhez. Képes a nevelés és tanítás módszereiből
a kontextushoz legmegfelelőbbet kiválasztani, rugalmasan változtatni.
Elfogadja az emberi sokszínűséget, és a röplabdázókat egyéni
sajátosságaival együtt szemléli, nem kategorizál. Igyekszik saját pedagógiai
megközelítési módját koherensen kialakítani

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

14 781 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

245 220 Ft

Személyszállítási költségek

1 000 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

4 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

500 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

9 700 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 685 809 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

17 134 191 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

50 346 220 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)

45 175 058 Ft

465 405 Ft

900 000 Ft

46 540 462 Ft

5 171 162 Ft

51 246 220 Ft

51 711 625 Ft
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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 és a
képzésben
résztvevők
várható utazási
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Megváltozott
munkaképességű
munkavállalók képzés
idejére szükséges
szállás költsége (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

2019-10-09 14:22
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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
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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj

500 000 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja

0 Ft

Összesen

500 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

449 546 Ft

4 541 Ft

0 Ft

454 087 Ft

50 454 Ft

500 000 Ft

504 541 Ft

2019-10-09 14:22
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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 000 Ft

17 446 Ft

8 706 Ft

23 706 Ft

Utánpótlás-nevelés

900 000 Ft

931 379 Ft

465 405 Ft

1 365 405 Ft

Összesen

915 000 Ft

1 389 111 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

beszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés, árajánlatok beszerzése

Utánpótlás-nevelés

beszerzések koordinálása, árajánlatok beszerzése, rendszerezése, könyvelési díj

2019-10-09 14:22
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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: Budapest, 2019. 10. 09.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kerekes 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: Budapest, 2019. 10. 09.
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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 Kerekes Balázs (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Óbudai Strandröplabda Sport Club
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Óbudai Strandröplabda Sport Club
(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: ..........

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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: Budapest, 2019. 10. 09.

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

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
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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.
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 Kerekes 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.

Budapest, 2019. 10. 09.

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 Röplabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Röplabda 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 Röplabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2019. 10. 09.
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Kerekes Balázs
képviselő
Óbudai Strandröplabda Sport Club
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

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

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2017. július 1. - 2018. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

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

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi
évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

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

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

0 Ft

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)
0 Ft

Kelt: Budapest, 2019. 10. 09.
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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:
2018-05-31 22:58:26
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:
2017-09-14 15:09:12
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-31 22:58:47
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-31 23:01:16
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-14 18:21:51
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-14 18:22:12
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-14 18:22:31
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-12-04 16:21:15
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-14 18:23:45
Feltöltés / Megtekintés

DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-09-14 15:10:57
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-14 15:09:47
Feltöltés / Megtekintés

Pénzügyőr SE (utánpótlás csapatok biztosítása) együttműködés melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-14 15:43:39
Feltöltés / Megtekintés

Technikai vezető Kerekes Baázs (Technikai vezető) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Technikai vezető Molnár István (Technikai vezető) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

U14 edző testnevelő Belecz Béla (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
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Utolsó feltöltés:
2017-09-14 13:21:48
Feltöltés / Megtekintés

U16 edző Pour Zsuzsanna (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-14 13:22:58
Feltöltés / Megtekintés

U18 edző Takács Gergely (Vezetőedző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-12 23:02:27
Feltöltés / Megtekintés

Sportmunkatárs Horváth Márta (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

sportmunkatárs Paffériné Kovácshegyi Nóra (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

U16 edző Szabóné Weisz Katalin (Edző) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-31 22:52:47
Feltöltés / Megtekintés

edző 18 Szabó Dorottya (Edző) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-06-13 12:16:56

Kelt: Budapest, 2019. 10. 09.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

846 888 Ft

8 706 Ft

15 000 Ft

870 594 Ft

373 112 Ft

1 235 000 Ft

1 243 706 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

846 888 Ft

8 706 Ft

15 000 Ft

870 594 Ft

373 112 Ft

1 235 000 Ft

1 243 706 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

45 175 058 Ft

465 405 Ft

900 000 Ft

46 540 462 Ft

5 171 162 Ft

51 246 220 Ft

51 711 625 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

449 546 Ft

4 541 Ft

0 Ft

454 087 Ft

50 454 Ft

500 000 Ft

504 541 Ft

Összesen

46 471 491 Ft

478 651 Ft

915 000 Ft

47 865 143 Ft

5 594 729 Ft

52 981 220 Ft

53 459 871 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
35 000 Ft

30 / 32

be/SFPMOD02-00052/2017/MRSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (25 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_a_1505406111.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2017-09-14 18:21:51) e882c2d99ab8ab7838efbcead489629bfeeb060149f00eeef0c1a995c14b90a8
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)
alairasi_cimpeldany_ossc_1505394552.pdf (Szerkesztés alatt, 428 Kb, 2017-09-14 15:09:12)
1d6f83f5106dda9f1fae87f3f9a0ecded07383d21786b1b0e627da1db8949940
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
dok1_1505394587.docx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2017-09-14 15:09:47) 118d5a785bafd2863c9424b2a26fe2a8765c840139b7041ff84976c7dc27a5f5
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
deminimisnyilatkozat_a_1505406225.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2017-09-14 18:23:45)
379f314c3c87877428e3f4729e278753c251387d70926c4bc155e2bb1edf759d
Egyéb dokumentumok
hosszabbitasi_kerelem_1505406204.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2017-09-14 18:23:24)
5ea119f430955505350220b19111c72658810f482df9a3e14ae9366f5cbb0d07
ossc_hianypotlas_1204_1512400875.docx (Hiánypótlás, 59 Kb, 2017-12-04 16:21:15)
4394af02067c4f1728626a6caeed51085b198995d16f287c2a4586a21f781d5e
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_a_1505406132.pdf (Szerkesztés alatt, 123 Kb, 2017-09-14 18:22:12)
410a4c79267859218548c4de1cc24eba81dd0132f27b5c5bece9822689e37c1b
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
20170914_kivonatossc_1505405120.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2017-09-14 18:05:20)
620a80f25e5dc1da2c9880d79114979d48eb7a1fab8aef8f3c2417370131221d
20180523_ossc_birosag_1527800306.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 177 Kb, 2018-05-31 22:58:26)
f439c2e57b5f7f6bda46d417b0f4f39d4b3ef61f6348e4ce459b41df0750cbf6
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mrsz_ig_szolg_dij_2017_1_1505406697.xls (Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2017-09-14 18:31:37)
22a204042b6553036e981a04aeb10feb8a292bd00a92110ae897581dc54009b2
mrsz_2018_3_1527800476.xls (Módosítás szerkesztés alatt, 8 Kb, 2018-05-31 23:01:16)
56e20488021a4c1cebfe22af286e951f723101051ab70da9d84f4a5b4cd59236
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_obudai_strandroplabda_sport_club__1505394426.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-09-14 15:07:06)
b93bdf563b8e5beac15a29d3bac9e3c1cf142feda0262307e4483d860cdd5244
1_obudai_ado_0530_1527800327.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 372 Kb, 2018-05-31 22:58:47)
e83dd055fb049552a5176ed9c47462d7ce049bef2ced0c7d77c914452176ea45
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_a_1505406151.pdf (Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2017-09-14 18:22:31) 3e56295d97ff699bde8d3f883bacf16adbdf02af3413c7eb5d6844ce21311821
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
belecz_bela_1505394617.jpg (Szerkesztés alatt, 450 Kb, 2017-09-14 15:10:17) a6f4f13a38022c3bc8d87812419ce272347c0e8b8055681b1ffe2c74b2519ad5
pour_zsuzsanna_1505394632.pdf (Szerkesztés alatt, 748 Kb, 2017-09-14 15:10:32) 4bea5cec0533241d67ea0116e40d33bf3c5ca467f6f9618887b6fe10577546c1
takacsgergely_1505394657.jpg (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-09-14 15:10:57) 3f1004b5be08747b5aa027fedf2948ffc81c138f6fcb6f5c64129630d372e171
Pénzügyőr SE (utánpótlás csapatok biztosítása) együttműködés melléklete
pse_ossc_alairt_1505396619.pdf (Szerkesztés alatt, 246 Kb, 2017-09-14 15:43:39) 6a66314935bd4cbdddf8576908c0a60421b60b3f83d94113e629db86e89f6dc6
U18 edző Takács Gergely (Vezetőedző) melléklete
takacsgergely_1505250147.jpg (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-09-12 23:02:27) 3f1004b5be08747b5aa027fedf2948ffc81c138f6fcb6f5c64129630d372e171
U16 edző Szabóné Weisz Katalin (Edző) melléklete
szabone_weisz_kata1.jp_1527799953.jpg (Módosítás szerkesztés alatt, 116 Kb, 2018-05-31 22:52:33)
986406cb2b6fbfc95c151253b8068a8b8162301aabffcce86503939750018c58
szabone_weisz_kata2.jp_1527799967.jpg (Módosítás szerkesztés alatt, 101 Kb, 2018-05-31 22:52:47)
e8504945ebb6041a01c4dbdb0acad0d95af0d2a01eff42d8ee0b3bf58bc60a26
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be/SFPMOD02-00052/2017/MRSZ
edző 18 Szabó Dorottya (Edző) melléklete
ures_1527800020.docx (Módosítás szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-05-31 22:53:40)
202d50724d463672620ddb4b6ec715532482d5181c272bd89b31ac532f66685f
dorka_igazolas_1528885016.jpeg (Módosítás hiánypótlás melléklet, 56 Kb, 2018-06-13 12:16:56)
1790ac5b8b40a07e1899886dbe84ee34c371cf7c500a43a1738026a3c46360a7
U14 edző testnevelő Belecz Béla (Edző) melléklete
belecz_bela_1505388108.jpg (Szerkesztés alatt, 450 Kb, 2017-09-14 13:21:48) a6f4f13a38022c3bc8d87812419ce272347c0e8b8055681b1ffe2c74b2519ad5
U16 edző Pour Zsuzsanna (Edző) melléklete
pour_zsuzsanna_1505388178.pdf (Szerkesztés alatt, 748 Kb, 2017-09-14 13:22:58) 4bea5cec0533241d67ea0116e40d33bf3c5ca467f6f9618887b6fe10577546c1
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