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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

ÓBUDAI STRANDRÖPLABDA SPORT CLUB EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

ÓSSC

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Megye

Utánpótlás csapat:

Van

Új sportszervezetnek minősül?

nem

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18108512-1-43

Bankszámlaszám

10918001-00000102-81800008

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás saját + önkormányzati
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás saját + önkormányzati
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
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1192

Város

Budapest

Közterület neve

Mészáros Lőrinc

Közterület jellege

utca

Házszám

12/B

Épület

Lépcsőház
Ajtó

Emelet

FSZT

2

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/B

Épület
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Lépcsőház

Emelet

FSZT

+36 20 297 99 72

Fax

+36 1 347 96 09

www.ossc.hu

E-mail cím

ksekerekes@gmail.com

E-mail cím

ksekerekes@gmail.com

Ajtó

2

Telefon
Honlap
A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kerekes Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

képviselő

Mobiltelefonszám

+36 20 297 99 72

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Horváth Tamás

Mobiltelefonszám

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

Budapest XX. Ker. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium

Fővárosi
Önkormányzat

Külső-Pesti Tankerület Központ

6

Felkészülés

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

BME

BME

20

Felk. és
versenyeztetés

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

Budapest Főváros XIX. Ker. Kispest Önkormányzata Kispest
Uszoda

XIX. ker.
Önkormányzat

XIX. ker. Önkormányzat

8

Felkészülés

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 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2017

2018

2019

Önkormányzati támogatás

0,6 MFt

0,6 MFt

0,3 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

2 MFt

1,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

100 MFt

100 MFt

Egyéb támogatás

0,4 MFt

0,3 MFt

1,5 MFt

Összesen

2 MFt

102,9 MFt

103,3 MFt

2017

2018

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

25 MFt

39 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,9 MFt

3,9 MFt

1 MFt

Anyagköltség

0,6 MFt

15 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,2 MFt

12 MFt

15 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,4 MFt

1,5 MFt

2,5 MFt

Összesen

3,1 MFt

57,4 MFt

58,5 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

2017
3,5 MFt

2018
35 MFt
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30 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Személyi jellegű ráfordítások

897 990 Ft

17 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

107 150 Ft

2 000 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

35 838 559 Ft

708 000 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

1 849 495 Ft

36 500 Ft

Közreműködői díj
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Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Kérelem részletes leírása
Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20-as 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 működtetésére,
szabadidősport rendezvények szervezésére, illetve utánpótlás nevelésre osztható. Saját létesítménnyel, strandröplabda pályákkal nem rendelkezünk. Bázisaink a
Kispesti Uszoda, a Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium, a Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskola, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamint a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (XX.kerület). Az Országos
Bajnokságon U16, U18, és U20-as kategóriában indultak párosaink, a két fiatalabb korosztályban összesen három párosunk az Országos Döntő legjobb párosai közé
is beverekedték magukat, valamint több korosztályos MEVZA tornán is részt vett U18-as párosunk. A szakmai stáb 8 fő edzőből áll. Ketten testnevelő-tanárként
működnek különböző iskolákban, így nagyobb merítési lehetőséggel rendelkezünk, mert célzottan a testnevelés óráról tudják kiválasztani a tehetségesek, sportolni
vágyó gyerekeket. Két jelenleg is aktív a Magyar Bajnokság egyik meghatározó strandröplabda páros mindkét tagját sikerült edzőként csapatunkba csábítani. Az
utánpótlás játékosoknak extra motivációt jelent, hogy edzőiket láthatják a pályán küzdeni. Részt vettek a táboroztatásban és mindketten 2-2 kiemelt páros
irányításáért is felelnek. Két Ebben a szezonban először nyílt lehetőségünk, hogy párosok csak strandröplabdázhassanak a téli szezonban is. Az edzések mellett
néhány egyesület már a fedett homokon is rendezett versenyt, közöttük mi is. Azonban ebben a sportágban az igazi élet májusban kezdődik, immáron sokadik
alkalommal amatőr, utánpótlás és felnőtt strandröplabda versenyeket rendezünk, amelyeket a Kispesti Uszoda napozókertjében valósítunk meg. Megvetettük a
lábunkat egy új iskolában( Nagy László Gimnázium) , bemutató órákat tartottunk és megkezdtük az edzéseket. Az elkövetkező szezonban a testnevelő tanárok
nagyfokú együttműködésének köszönhetően, lehetőségünk nyílik megkezdeni a saját strandröplabdás utánpótlás nevelését. Létesítmény problémáink határt szabnak
a növekedési lehetőségeinknek. Nagy szükségünk lenne egy olyan létesítményre, ahol rendszeresen tarthatnánk edzéseinket. Nemzetközi edzőtáborokra, ahol nem
“steril” körülmények között, hanem az időjárás viszontagságainak kitéve év közben is tudnának felkészülni játékosaink.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Külön pályázatban adjuk be a strandröplabda csarnok építési tervünket.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az Óbudai Strandröplabda Sport Club röplabda, strandröplabda szakosztályai szabadidős, utánpótlás sporttevékenységet biztosítanak Budapesten és annak
vonzáskörzetében. A sportág fejlődésének érdekében elengedhetetlen, hogy a gyerekektől a felnőttekig mindenkinek alternatívát mutathassunk. Az elmúlt évi
létszám-növekedésük is azt mutatja, hogy jó az irány, amerre egyesületünk tart. Fontos az erőnléti, a technikai és taktikai edzések mellett, hogy olyan
sportszellemben neveljük a gyerekeket, amik aztán az élet más területein is pozitívan visszaköszönhetnek számukra. Értem ezalatt az egészséges életmódra való
törekvést, az egyéni érdek háttérbe szorítását egy adott csapat sikeréért, a küzdeni akarást, a fair playt. Szakmai stábunk eredményes, kitűnő, összehangolt munkát
végez. Ennek eredményeképpen a korábban hiányzó (U14 és U22) korosztályokban is elindult a versenyeztetés. Ugyanakkor az egész nyári időszakban lehetőséget
tudunk biztosítani kortól, nemtől és tudásszíntől függetlenül a gyerekeknek, hogy megtalálják számításaikat. Táborokban és edzéseken vehetnek részt szakképzett
edzőink irányítása alatt. Órási lehetőség adódott egyesületünk számára azzal, hogy edzéseket tudtunk vezényelni a Magyarországon működő egyetlen fedett
strandröplabda létesítményben. A lányok akik éltek a lehetőséggel, jelenleg is fejlődésük folyamatosan fölfelé ível ez eredményeiken is meglátszódik. Célunk, hogy
minél több párosnak tudjuk megadni ezt a a lehetőséget. Ez az elengedhetetlen feltétele, hogy országos szinten a klubok egymást húzva legyenek nemzetközi
szinten is eredményesebbek.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sikeres sportfejlesztési program révén az ÓSSC óriási lehetőséghez jutott. A kiemelt utánpótlás párosainknak immár lehetősége van a teli időszakban is fedett és
fűtött strandröplabda pályán készülni. Ezzel a folyamattal elkezdődhet a magyar strandröplabdázás felzárkózása a világ élvonalához. SWOT analízis Erősségek: •
Forrást biztosít a személyi, tárgyi és infrastrukturális tényezők maradéktalan biztosításához. • Célt tudunk az utánpótlás elé állítani. *folyamatos létszámnövekedés
Gyengeségek: • Nem rendelkezünk saját létesítménnyel. • Téli edzési lehetőségeink erősen korlátozottak. *a legkisebbtől a legnagyobb korosztályig lenne
szükségünk versenyzőkre Lehetőségek: • TAO forrást kihasználva képesek leszünk finanszírozni strandröplabda csarnok bérlését, mellyel a téli időszakban is tudjuk
biztosítani az edzéshez szükséges feltételeket. • Nemzetközi szinten is sikert elérhető sikeres strandröplabda játékosok kinevelése. *fiatalabb korban elkezdeni a
minőségi munkát *saját nevelésű játékosok foglalkoztatása 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.
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Személyi jellegű ráfordítások
2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Munkakör

Licensz
besz.
Foly.

Asszisztensek

Kód / Születési
dátum

Név

Nem releváns
**********

Adózás
módja

**********

EKHO

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra
jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)

80

10

150 000 Ft

27 000 Ft

1 770 000
Ft

80

10

150 000 Ft

27 000 Ft

1 770 000
Ft

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név
**********

Adóazonosító
**********

Végzettség
Nem releváns

Licensz
Nem releváns

Indoklás

Melléklet

egyéb irodai munka

2019/20 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)

872 010 Ft

8 980 Ft

17 000 Ft

897 990 Ft

897 990 Ft

1 787 000 Ft

1 795 980 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2019/20 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Informatikai eszköz

Tárgyi eszköz beruházás megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

honlap fejlesztés

db

1

150 000 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

150 000 Ft
150 000 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése
honlap fejlesztés

Indoklás

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

'.EVAD_ROVID . ' évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

104 079 Ft

1 072 Ft

2 000 Ft

107 150 Ft

45 921 Ft

152 000 Ft

153 072 Ft

7 / 35

be/SFPHP01-01252/2019/MRSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2019/20 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

2019/20 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

Adatok frissítése

Utolsó frissítés ideje: 2019-04-30 15:44:42

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
Korosztály

Női

Női 18/19 indított
cs.

Férfi

Férfi 18/19 indított
cs.

Csapatok összesen

U10 - manó

0

0

0

0

U11 - szupermini

0

0

0

0

U13 - mini

0

0

0

0

0

U14 (csak strand)

23

-

6

-

0

U15

0

0

0

0

0

U16 - serdülő (csak strand)

39

-

11

-

0

U17 - serdülő

0

0

0

0

0

U18 - ifjúsági (csak strand)

29

-

6

-

0

U19 - ifjúsági

0

0

0

0

0

U20 - junior (csak strand)

17

-

5

-

0

U21 - junior

0

0

0

0

0

U22 - junior (csak strand)

4

-

2

-

0

Egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

112

0

30

0

0

A teljes igazolt UP játékosok számának
legalább 50%-a

Részvétel StartUP eseményen

Igényelhető összeg a teljes igazolt létszámra

-

-

min. 1 eseményen

200 000 Ft/fő

min. 2 eseményen

275 000 Ft/fő

min. 3 eseményen

350 000 Ft/fő

min. 4 eseményen

425 000 Ft/fő

min. 5 eseményen

500 000 Ft/fő

Teremröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők
2018/19-es U21-U19-U17 bajnokságban az 1-6. helyezést elért csapatok száma: 0
Hány korosztályos vagy felnőtt válogatott sportolót delegált a 2018/19-es bajnokság alatt: 0
Az U13-as korosztályban megadott csapatok közül mennyi indult országos bajnokságban: 0
Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is (vegyes igazolások száma terem
korosztályok alapján meghatározva):
U10, U11:

0
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U13:

0

U15 felett:

0

Strandröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők
Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány u14-u22 korosztályú játékosa van, akik 5*-os versenyen (a 2018-as Magyar Bajnokság) főtáblán (1-12.
hely), vagy válogatott szintű versenyrendszerben indulnak: 2
3 vagy 4 csillagos StartUP programnak megfelelő versenyek rendezésének száma: 3
Hány UP játékos végzett a Magyar Bajnokság 1-4. helyek valamelyikén, illetve hány válogatott kerettag van: 2
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás
Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (terem):

0 fő

Vegyes igazolások száma:

0 fő

Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (strand):

142 fő

2018/2019-ban indított csapatok csapatok száma (terem):

0

U10, U11, U13-as OMK 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma

0

U10, U11, U13-as OMK 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás:

0 csapat * 1 500 000 Ft/csapat = 0 Ft

U13 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma:

0

U13 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás:

0 csapat * 3 500 000 Ft/csapat = 0 Ft

U15, U17, U19-es 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma:

0

U15, U17, U19-es 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás:

0 csapat * 5 000 000 Ft/csapat = 0 Ft

U21-es 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma:

0

U21-es 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás:

0 csapat * 6 500 000 Ft/csapat = 0 Ft

Teremröplabda UP játékos után járó támogatás (terem - U10, U11):

150 000 Ft

Teremröplabda UP játékos után járó támogatás (terem - U13):

150 000 Ft

Teremröplabda UP játékos után járó támogatás (terem - U15, U17, U19, U21, Egyetemi/Főiskolai):

300 000 Ft

Igazolt játékosok után járó támogatás (terem - U10, U11):

0 fő * 150 000 Ft/fő = 0 Ft

Igazolt játékosok után járó támogatás (terem - U13):

0 fő * 150 000 Ft/fő = 0 Ft

Igazolt játékosok után járó támogatás (terem - U15, U17, U19, U21, Egyetemi/Főiskolai):

0 fő * 300 000 Ft/fő = 0 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás (U10, U11):

0 fő * 150 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás (U13):

0 fő * 150 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás (U15, U17, U19, U21, Egyetemi/Főiskolai):

0 fő * 300 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

2018/2019-ban indított csapatok után járó támogatás:

0 Ft

2018/19-es U21-U19-U17 bajnokságban az 1-6. helyezést elért csapatok után járó plusz támogatás

0 csapat * 1 000 000 Ft/csapat = 0 Ft

2018/19-es bajnokság alatt delegált korosztályos vagy felnőtt válogatott sportoló után járó plusz támogatás

0 fő * 300 000 Ft/fő = 0 Ft

Teremröplabda UP játékosok és csapatok után járó teljes támogatás:

0 Ft

Strandröplabda UP játékos után járó támogatás:

142 fő * 275 000 Ft = 39 050 000 Ft

5*-os/válogatott versenyen indult U14-U22-es játékos után járó plusz támogatás:

2 * 100 000 Ft = 200 000 Ft

StartUP program versenyrendezésért járó plusz támogatás

3 * 1 200 000 Ft = 3 600 000 Ft

Magyar Bajnokság 1-4. helyén végzett UP játékosok után járó plusz támogatás

2 * 250 000 Ft = 500 000 Ft

Strandröplabda UP játékosok után járó teljes támogatás:

43 350 000 Ft

Maximum igényelhető teljes támogatás utánpótlás jogcímen:

43 350 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Sportfelszerelés

edző póló

Mennyiségi egység
db

Mennyiség
155

Egységár
5 500 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
852 500 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2019/20 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

U14

Budapest/megyei
jogú város

10 000 Ft

15

7

105

1 050 000 Ft

Strandröplabda
pálya

U14

Budapest/megyei
jogú város

8 000 Ft

30

5

150

1 200 000 Ft

Terem

U14

Budapest/megyei
jogú város

8 500 Ft

15

10

150

1 275 000 Ft

Strandröplabda
pálya

U16

Budapest/megyei
jogú város

10 000 Ft

15

7

105

1 050 000 Ft

Strandröplabda
pálya

U16

Budapest/megyei
jogú város

8 000 Ft

30

5

150

1 200 000 Ft

Terem

U16

Budapest/megyei
jogú város

8 500 Ft

15

10

150

1 275 000 Ft

Strandröplabda
pálya

U18

Budapest/megyei
jogú város

10 000 Ft

20

7

140

1 400 000 Ft

Strandröplabda
pálya

U18

Budapest/megyei
jogú város

8 000 Ft

30

5

150

1 200 000 Ft

Terem

U18

Budapest/megyei
jogú város

8 500 Ft

15

10

150

1 275 000 Ft
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2019/20 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Munkakör

Licensz
besz.
Foly.

Kód / Születési
dátum

Név

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra
jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)

Szakmai
igazgató

Nem releváns
**********

**********

EKHO

160

12

561 529 Ft

98 268 Ft

7 917 564
Ft

Edző

Nem releváns
**********

**********

Normál

160

3

390 000 Ft

68 250 Ft

1 374 750
Ft

Edző

Nem releváns
**********

**********

Normál

160

3

500 000 Ft

87 974 Ft

1 763 922
Ft

Edző

Nem releváns
**********

**********

EKHO

80

10

71 000 Ft

12 425 Ft

834 250
Ft

Edző

Nem releváns
**********

**********

EKHO

80

10

71 000 Ft

12 425 Ft

834 250
Ft

Edző

Nem releváns
**********

**********

Normál

160

12

300 000 Ft

52 500 Ft

4 230 000
Ft

Technikai
vezető

Nem releváns
**********

**********

EKHO

160

2

300 000 Ft

52 500 Ft

705 000
Ft

Technikai
vezető

Nem releváns
**********

**********

EKHO

160

2

300 000 Ft

52 500 Ft

705 000
Ft

Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem releváns
**********

**********

EKHO

160

2

300 000 Ft

52 500 Ft

705 000
Ft

Edző

Nem releváns
**********

**********

Normál

160

9

200 000 Ft

42 000 Ft

2 178 000
Ft

2019/20 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Adóazonosító

Végzettség

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

**********

**********

Nem releváns

B

U14

**********

**********

Sportedző

B

U18

**********

**********

Szakedző

B

U14

**********

**********

Sportedző

B

U16

**********

**********

Testnevelő tanár

D

U16

**********

**********

Sportedző

C

U20

**********

**********

Nem releváns

Nem releváns

U14

**********

**********

Nem releváns

Nem releváns

U14

**********

**********

Nem releváns

Nem releváns

U16

**********

**********

Sportedző

B

U14
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2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

852 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

129 000 Ft

Nevezési költségek

1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

3 600 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

1 000 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

10 925 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

21 247 736 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

38 754 236 Ft

2019/20 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)

34 772 174 Ft

358 386 Ft

708 000 Ft

35 838 559 Ft

3 982 062 Ft

39 462 236 Ft

39 820 622 Ft
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Általános Képzés
2019/20 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

2019/20 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2019/20 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

2019/20 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
'.EVAD_ROVID . ' évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj

1 000 000 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja

1 000 000 Ft

Összesen

2 000 000 Ft

'.EVAD_ROVID . ' évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 794 501 Ft

18 495 Ft

36 500 Ft

1 849 495 Ft

205 499 Ft

2 036 500 Ft

2 054 995 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

17 000 Ft

17 970 Ft

8 980 Ft

25 980 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 000 Ft

2 145 Ft

1 072 Ft

3 072 Ft

Utánpótlás-nevelés

708 000 Ft

716 933 Ft

358 386 Ft

1 066 386 Ft

Versenyeztetés

36 500 Ft

36 999 Ft

18 495 Ft

54 995 Ft

Összesen

763 500 Ft

1 150 432 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

bérszámfejtés könyvelői díja

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Beszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés, árajánlatok beszerzése, dokumentációk intézése, könyvelési díjak

Utánpótlás-nevelés

A tervdokumentációk előkészítéséhez szükséges háttér információk beszerzése, árajánlatok bekérése, rendszerezése,
könyvelési díjak,

Versenyeztetés

Beszerzések koordinálása, árajánlatok beszerzése, rendszerezése, könyvelési díjak, könyvvizsgálói díj
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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. 11.
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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;
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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. 11.
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Nyilatkozat 3
NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Kerekes Balázs, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó ÓBUDAI STRANDRÖPLABDA SPORT CLUB EGYESÜLET
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a ÓBUDAI STRANDRÖPLABDA SPORT
CLUB EGYESÜLET
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos 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 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: saját + önkormányzati

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: saját + önkormányzati

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

☑ 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

22 / 35

be/SFPHP01-01252/2019/MRSZ
szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással
érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. §
(4) bekezdés c)-e) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a
30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori
szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4
☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással (5%) van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a Bizottság gyakorlata szerint a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a
hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység ezzel szemben minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése. A fent hivatkozott bizottsági közlemény alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai
tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett
földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és
beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett sportcélú ingatlan üzemeletetésével kapcsolatban
hasznosításáról5

Alulírott Kerekes Balázs, mint a

látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó ÓBUDAI STRANDRÖPLABDA SPORT CLUB EGYESÜLET

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására.
a támogatással érintett sportcélú ingatlant kizárólagosan üzemeltetem, és annak vonatkozásában teljesül a
☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
☐ igen
☐ nem
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
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☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei.
☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése.8]
Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok
alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.
tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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. 11.

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

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
4 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
5 Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény

és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi
hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi
hatásúnak tekinthető.
6 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
7 Lásd a 3. pont szerint!
8 Lásd 5. lábjegyzet!
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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. 11.

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 2019/2020-es 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: , 2019. 10. 11.

Kerekes Balázs
képviselő
ÓBUDAI STRANDRÖPLABDA SPORT CLUB EGYESÜLET
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

Támogató megnevezése

0 Ft

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

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 2019. július 1. - 2020. 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 2019. július 1. és 2020. 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.

Kelt: Budapest, 2019. 10. 11.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez

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:
2019-09-03 08:43:22
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:
2019-04-28 12:16:13
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:
2019-09-20 12:44:08
Feltöltés / Megtekintés

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
(10300002-10564905-49020184)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 16:29:34
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-28 12:10:36

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-28 12:10:48

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-28 12:11:01

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-09-20 12:54:04
Feltöltés / Megtekintés

DE Minimis Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-28 12:11:24

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
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Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2019-04-29 16:07:06
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-28 12:17:01
Feltöltés / Megtekintés

Horváth Tamás (Asszisztensek) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Molnár István (Szakmai igazgató) melléklete

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2019-04-28 10:23:26
Feltöltés / Megtekintés

Háfra Dominika (Edző) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-04-29 15:52:37
Feltöltés / Megtekintés

Szabó Dorottya (Edző) melléklete

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2019-09-20 12:47:02
Feltöltés / Megtekintés

Pour Zsuzsanna (Edző) melléklete

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-09-20 12:48:10
Feltöltés / Megtekintés

Belecz Béla (Edző) melléklete

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2019-09-20 12:48:43
Feltöltés / Megtekintés

Meszlényi Tamás (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-28 11:58:19
Feltöltés / Megtekintés

Horváth Márta (Technikai vezető) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Paffériné Kovácshegyi Nóra (Technikai vezető) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Buck György (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Szabó Dorottya (Edző) melléklete

Fájlok száma: 2
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Utolsó feltöltés:
2019-09-20 12:33:46

Kelt: Budapest, 2019. 10. 11.
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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

Teljes szakember állomány

fő

nincs

10

10

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

nincs

5

5

0%

Edzőtáborok száma

db

nincs

3

3

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

nincs

0

0

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

nincs

0

0

-100%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%

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

0

-100%

U18

fő

35

38

9%

U17

fő

0

0

-100%

U16

fő

50

54

8%

U15

fő

0

0

-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%
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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

872 010 Ft

8 980 Ft

17 000 Ft

897 990 Ft

897 990 Ft

1 787 000 Ft

1 795 980 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

104 079 Ft

1 072 Ft

2 000 Ft

107 150 Ft

45 921 Ft

152 000 Ft

153 072 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

104 079 Ft

1 072 Ft

2 000 Ft

107 150 Ft

45 921 Ft

152 000 Ft

153 072 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

34 772 174 Ft

358 386 Ft

708 000 Ft

35 838 559 Ft

3 982 062 Ft

39 462 236 Ft

39 820 622 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

1 794 501 Ft

18 495 Ft

36 500 Ft

1 849 495 Ft

205 499 Ft

2 036 500 Ft

2 054 995 Ft

Összesen

37 542 763 Ft

386 932 Ft

763 500 Ft

38 693 195 Ft

5 131 473 Ft

43 437 736 Ft

43 824 668 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft
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45 000 Ft

be/SFPHP01-01252/2019/MRSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (46 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_nyilatkozat_1556446236.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2019-04-28 12:10:36) 6a76c8947ae1771654aac07b5135f2fff19a68481a8b0d26a57b7e79625a53ae
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)
20171205_alairasi_cimpl_1556446573.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2019-04-28 12:16:13)
894002a6be11c4164c7a43361a17566637a0f150d9ecd7f1fdc57355943b6280
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
ures_1556446621.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2019-04-28 12:17:01) 0dc17cc828188b3453b43f446292ebfc8e928df6eed96807158a5950d9fdfa19
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
de_minimis_nyilatkozat_1556446284.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2019-04-28 12:11:24)
7bdc15fabcff27dc07df575e7fada37952c4386c9dd53941b1ee3c863691d7d6
Egyéb dokumentumok
igazolas_vallogatot_eredmeny_1568976844.pdf (Hiánypótlás, 268 Kb, 2019-09-20 12:54:04)
dfa0c1fab7aa1dc1725b3fb4d56429766c350b194e335636ec1b7762e372af8f
(1)igazolas_vallogatot_eredmeny_1568976844.pdf (Hiánypótlás, 268 Kb, 2019-09-20 12:54:04)
dfa0c1fab7aa1dc1725b3fb4d56429766c350b194e335636ec1b7762e372af8f
ures_1556197917.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2019-04-25 15:11:57) 0dc17cc828188b3453b43f446292ebfc8e928df6eed96807158a5950d9fdfa19
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_1556446248.pdf (Szerkesztés alatt, 318 Kb, 2019-04-28 12:10:48)
1e18468445ea6b86f02e0176c1ead7cd2b7e5247b9d59b7f33f3cb24e56d0bd9
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
20190828_ossc_birosag_1567493002.pdf (Hiánypótlás, 159 Kb, 2019-09-03 08:43:22)
e8559141add5fcc10d517c117f821f795a51deacfacd350f5fc6b0f577717a64
20190412_ossc_birosag_1556186371.pdf (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2019-04-25 11:59:31)
b94c822f0a82776295b8db29323c0956d1d4256ab6df7093267c62b0ac6f78a5
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (10300002-1056490549020184)
mrsz_ig_szolg_dij_2019_2_1556634574.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2019-04-30 16:29:34)
141449d6a19d81c7c779918aa1960442504e2210a80954b124e24f627dad430d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_005_01252_20190920_1568976248.pdf (Hiánypótlás, 40 Kb, 2019-09-20 12:44:08)
6e748c05cd9330306ad1256c2cdbe308292b930f23a6953a9449903299da3ce7
koztart_opten_kerelem_001_01252_201_1556186298.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2019-04-25 11:58:18)
bc1c363f89a677a871b6be833c0935a2e1dec6dfbe16790a1349a78612ad44c6
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2_szamu_nyilatkozat_1556446261.pdf (Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2019-04-28 12:11:01)
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2_szamu_nyilatkozat_1556446261.pdf (Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2019-04-28 12:11:01)
784ea28e75b3ec6b1f4ec135192dc233c3cf30805bc26ddf9301172b6585fea6

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
hafrabizi_1_1556546786.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-29 16:06:26) 9c02b0a93db77a6fa08ae8b9fa0939632c2c44a187a72ba9e7afa09755aaf582
hafrabizi_2_1556546826.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-29 16:07:06) f2a7ba01051aded78bf3f1effee4392011de6c86a1693851c4e08f5806b579a4
belecz_bela_1556446310.jpg (Szerkesztés alatt, 450 Kb, 2019-04-28 12:11:50) 5955a8d744b24009930c47541d17c970561bf21789c198297a597ea9b157db32
pour_zsuzsanna_1556446324.pdf (Szerkesztés alatt, 748 Kb, 2019-04-28 12:12:04) 4bea5cec0533241d67ea0116e40d33bf3c5ca467f6f9618887b6fe10577546c1
molnar_istvan_1556446357.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-28 12:12:37) 7f23aa4ac87084c162bb6710a6ecc2a604979211139355996a49c64533e366ff
molnar_istvan2_1556446391.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-28 12:13:11) 5f75f8b826599cdab4dcbce374434b55385cd6e52e94f2223504853854328e15
molnar_istvan3_1556446426.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-28 12:13:46) 30cfa83562127627e0659b77db9a4a43d6a4087f9166a88b9c9336867eb1760e
molnar_istvan5_1556446465.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-28 12:14:25) 1ab6a811064bd252212d9b8d1d0190397dfbb39ac4a1eb8e8ff3d3209b6c015d
molnar_istvan4_1556446497.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2019-04-28 12:14:57) e14500dcb619480be223c69cac3556e38803185543f79e4b2fe52c153831c957
Szabó Dorottya (Edző) melléklete
dorka_igazolas_1568975626.jpeg (Hiánypótlás, 56 Kb, 2019-09-20 12:33:46) 1790ac5b8b40a07e1899886dbe84ee34c371cf7c500a43a1738026a3c46360a7
(1)dorka_igazolas_1568975626.jpeg (Hiánypótlás, 56 Kb, 2019-09-20 12:33:46) 1790ac5b8b40a07e1899886dbe84ee34c371cf7c500a43a1738026a3c46360a7
Szabó Dorottya (Edző) melléklete
dorka_igazolas_1568976422.jpeg (Hiánypótlás, 56 Kb, 2019-09-20 12:47:02) 1790ac5b8b40a07e1899886dbe84ee34c371cf7c500a43a1738026a3c46360a7
(1)dorka_igazolas_1568976422.jpeg (Hiánypótlás, 56 Kb, 2019-09-20 12:47:02) 1790ac5b8b40a07e1899886dbe84ee34c371cf7c500a43a1738026a3c46360a7
(2)dorka_igazolas_1568976422.jpeg (Hiánypótlás, 56 Kb, 2019-09-20 12:47:02) 1790ac5b8b40a07e1899886dbe84ee34c371cf7c500a43a1738026a3c46360a7
(3)dorka_igazolas_1568976422.jpeg (Hiánypótlás, 56 Kb, 2019-09-20 12:47:02) 1790ac5b8b40a07e1899886dbe84ee34c371cf7c500a43a1738026a3c46360a7
dorka_igazolas_1556440146.jpeg (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2019-04-28 10:29:06)
1790ac5b8b40a07e1899886dbe84ee34c371cf7c500a43a1738026a3c46360a7
Pour Zsuzsanna (Edző) melléklete
pour_zsuzsanna_1568976490.pdf (Hiánypótlás, 748 Kb, 2019-09-20 12:48:10) 4bea5cec0533241d67ea0116e40d33bf3c5ca467f6f9618887b6fe10577546c1
(1)pour_zsuzsanna_1568976490.pdf (Hiánypótlás, 748 Kb, 2019-09-20 12:48:10) 4bea5cec0533241d67ea0116e40d33bf3c5ca467f6f9618887b6fe10577546c1
pour_zsuzsanna_1556439839.pdf (Szerkesztés alatt, 748 Kb, 2019-04-28 10:23:59) 4bea5cec0533241d67ea0116e40d33bf3c5ca467f6f9618887b6fe10577546c1
Belecz Béla (Edző) melléklete
belecz_bela_1568976520.jpg (Hiánypótlás, 450 Kb, 2019-09-20 12:48:40) 5955a8d744b24009930c47541d17c970561bf21789c198297a597ea9b157db32
belecz_bela_1568976521.jpg (Hiánypótlás, 450 Kb, 2019-09-20 12:48:41) 5955a8d744b24009930c47541d17c970561bf21789c198297a597ea9b157db32
belecz_bela_1568976523.jpg (Hiánypótlás, 450 Kb, 2019-09-20 12:48:43) 5955a8d744b24009930c47541d17c970561bf21789c198297a597ea9b157db32
(1)belecz_bela_1568976523.jpg (Hiánypótlás, 450 Kb, 2019-09-20 12:48:43) 5955a8d744b24009930c47541d17c970561bf21789c198297a597ea9b157db32
belecz_bela_1556439856.jpg (Szerkesztés alatt, 450 Kb, 2019-04-28 10:24:16) 5955a8d744b24009930c47541d17c970561bf21789c198297a597ea9b157db32
Háfra Dominika (Edző) melléklete
hafrabizi_1_1556545916.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-29 15:51:56) 9c02b0a93db77a6fa08ae8b9fa0939632c2c44a187a72ba9e7afa09755aaf582
hafrabizi_2_1556545957.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-29 15:52:37) f2a7ba01051aded78bf3f1effee4392011de6c86a1693851c4e08f5806b579a4
Molnár István (Szakmai igazgató) melléklete
molnar_istvan_1556439636.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-28 10:20:36) 7f23aa4ac87084c162bb6710a6ecc2a604979211139355996a49c64533e366ff
molnar_istvan2_1556439690.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-28 10:21:30) 5f75f8b826599cdab4dcbce374434b55385cd6e52e94f2223504853854328e15
molnar_istvan3_1556439743.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-28 10:22:23) 30cfa83562127627e0659b77db9a4a43d6a4087f9166a88b9c9336867eb1760e
molnar_istvan4_1556439773.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2019-04-28 10:22:53) e14500dcb619480be223c69cac3556e38803185543f79e4b2fe52c153831c957
molnar_istvan5_1556439806.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-28 10:23:26) 1ab6a811064bd252212d9b8d1d0190397dfbb39ac4a1eb8e8ff3d3209b6c015d
Meszlényi Tamás (Edző) melléklete
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ures_1556445499.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2019-04-28 11:58:19) 0dc17cc828188b3453b43f446292ebfc8e928df6eed96807158a5950d9fdfa19
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