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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

REAC Sportiskola SE

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18175749-1-42

Bankszámlaszám

11715007-20425539-00000000

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

1152

Város

Budapest

Közterület neve

Széchenyi

Közterület jellege

tér

Házszám

8-10

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1152

Város

Budapest

Közterület neve

Széchenyi

Közterület jellege

tér

Házszám

8-10

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 211 19 21

Fax

+36 1 306 40 17

Honlap

www.reacsportiskola.hu

E-mail cím

ferencsagi@freemail.hu

E-mail cím

ferencsagi@freemial.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Sági Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 211 19 21
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Mányoki Mónika

+36 30 966 56 77

manyokimoni@t-online.hu

dr. Kiss-Szebeni Norbert

+36 30 813 02 50

kiss.szebeni@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Csömöri Sportcsarnok

Csömör Város Önkormányzata

Csömör Város Önkormányzata

4

Versenyeztetés

Kolozsvár utcai Általános
Iskola

Bp. Főv. XV. Kerületi Önkormányzat

Bp. Főv. XV. Kerületi
Önkormányzat

6

Felkészülés

Angyalföldi Sportcsarnok

Bp. Főv. XIII. Kerületi
Önkormányzat

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

2

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-03-02
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2001-03-02

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem 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

35 857 MFt

41 100 MFt

47 000 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

27 034 MFt

15 242 MFt

14 500 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

59 502 MFt

51 444 MFt

75 000 MFt

Egyéb támogatás

8 997 MFt

1 000 MFt

1 000 MFt

Összesen

131 390 MFt

108 786 MFt

137 500 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

50 145 MFt

48 158 MFt

47 000 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

27 620 MFt

16 315 MFt

16 000 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

51 094 MFt

42 166 MFt

42 000 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

4 364 MFt

1 001 MFt

1 000 MFt

Összesen

133 223 MFt

107 640 MFt

106 000 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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0 MFt

2016
4,62 MFt

2017
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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

4 378 440 Ft

73 096 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 603 731 Ft

7 150 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

6 393 268 Ft

109 098 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj
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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:
A REAC Sportiskola SE kézilabda szakosztálya három évvel ezelőtt alakult meg egy felnőtt női csapattal, mely jelenleg a Budapest I. osztályú bajnokságában játszik.
2015 szeptembertől elkezdődött az utánpótlás bázis kiépítése. A szivacs korosztályban 20 gyermek, vegyesen fiúk-lányok, serdülő korosztályban pedig 12 leány jár
folyamatosan heti 2 edzésre. A felnőtt női csapat célja az NBII-ben való indulás a 2016-2017-es idényben, ehhez elkezdődött a junior korú leány csapat létrehozása
is. Tekintettel arra, hogy a XV. kerületben nincs mérkőzésre megfelelő méretű sportcsarnok, az egyesületnek egyéb helyszíneken kell megoldania a felkészülést és a
mérkőzéseket. Ez természetesen magas költségekkel jár. Jelenleg a két utánpótlás csoport a Kolozsvár utcai, és a Kossuth Lajos általános iskolában edz heti 2-2
alkalommal. A felnőtt női csapat hétfőn az Angyalföldi Láng Sportcsarnokban, csütörtökön pedig a Kolozsvár utcai Általános Iskola tornatermében edz. A
mérkőzéseket az Emszt Kálmánné Sportcsarnokban játssza a csapat, ahol egymást érik a mérkőzések, és nincs lehetőség az alapos bemelegítésre, felkészülésre a
mérkőzések előtt. A Czabán Általános Iskolával és a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a 2008/2009-es tanévben elindult
az első közoktatási típusú sportosztály, melynek tanulói a REAC Sportiskola SE labdarúgói. A Kovács Pál Gimnáziummal megkötött megállapodás biztosítja, hogy az
első osztályos tanulók a 8. osztály befejezését követően gimnáziumban folytathassák tanulmányaikat. Az iskolarendszer átalakítását követően a KLIK tankerülete is
támogatta a Czabán Általános Iskola a sportosztályok indítását, így folyamatosan indulnak az osztályaink. Közép távú távú célunk, hogy a kézilabda utánpótlás
játékosai számára is biztosítani tudjuk a sportosztályban az általános és középfokú oktatást, annak valamennyi feltételével. Budapest Főváros XV. Kerületi
Önkormányzat ebben az önkormányzati ciklusban kívánja megépíteni az Egyesület székhelyéül is szolgáló ingatlant érintve a kézilabda sportág versenyfeltételeit is
biztosító sportcsarnokot, amely beruházás megteremtené az ingatlanfeltételt a magas szintű sportoláshoz.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nincs ingatlanberuházás

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 fejlesztési koncepció célja, hogy az egyesületben sportoló kézilabdázók részére magasabb szolgáltatást tudjon nyújtani az egyesület. A jelenlegi bevételek
megtartása mellett az adókedvezmény pluszforrást biztosíthat a minőségi fejlesztésre. A nevelés színvonalának emelése az új forrás bevonásával a szülők
teherviselési szintjének csökkentésével valósulhat meg. A képzés színvonalát emeli és az edzők megtartását eredményezi, ha a képzettségüknek és az általuk
elvégzett munkának megfelelő, jogszerű és az elvégzett munkának megfelelő, méltányos díjazásban tudjuk részesíteni a sportszakembereket. A 2016/17-es
sportfejlesztési program fő célja, hogy a felnőtt csapat részére az NBII-ben való indulás minden feltételét biztosítani tudjuk és az utánpótlás bázist legalább 1 új csapat
versenyeztetésével növeljük.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az orvosi felügyelet, az edzőtáborok, és a bajnokságokban, tornákon való részvétel biztosítása az Egyesületben sportoló kézilabdázók részére a szülők
tehervállalásának csökkentését eredményezi. A sportfejlesztési program megvalósítása biztosítja az esélyegyenlőséget a tehetséges sportolók részére, anyagi
fedezet hiányában nem kell egyetlen tehetséges játékosnak sem abbahagynia a sportolást. A sportfejlesztési program felemelkedési lehetőséget biztosít az
egyesületben sportoló hátrányos helyzetű gyermekek számára. Az Önkormányzattal való együttműködés célja között is szerepel, hogy a hátrányos helyzetű
gyermekek részére életcélt biztosítsunk a sport és a tanulás összekapcsolásával.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Tech. Vezető
Edző

Beszerzés
folyamatban

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Mányoki Mónika

EKHO

8

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

Molnár Gábor

EKHO

8

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

16

24

600 000 Ft

120 000 Ft

8 640 000 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

Mányoki Mónika

1969-10-07

N.r.

Molnár Gábor

2017-04-27

C

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)

4 261 560 Ft

43 784 Ft

73 096 Ft

4 378 440 Ft

4 378 440 Ft

8 713 096 Ft

8 756 880 Ft

2017-08-29 15:19

6 / 25

be/SFPHPM01-05503/2017/MKSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop

db

1

250 000
Ft

250 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Informatikai
eszközök

Videó kamera

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

futópad

db

4

600 000
Ft

2 400 000 Ft

Sporteszköz

Spinning kerékpár

db

4

160 000
Ft

640 000 Ft

Sporteszköz

Ellipszis tréner

db

1

715 000
Ft

715 000 Ft

Sporteszköz

Evezőgép

db

1

350 000
Ft

350 000 Ft

Sporteszköz

Fitness center

db

1

500 000
Ft

500 000 Ft

5 105 000 Ft

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

Indoklás

Laptop

A laptop lehetőséget ad, hogy az edzés és mérkőzéshelyszíneken rendelkezésre álljon informatikai eszköz.

Nyomtató

A nyomtató az adminisztratív feladatok ellátásához, a szövetséggel történő kapcsolattartáshoz szükséges.

Videó kamera

A videókamara beszerzése hozzájárul az edzések utólagos pontos elemzéséhez.

futópad

A 4 darab futópad beszerzése a kondicionáló terem kialakítása érdekében szükséges, melyet az utánpótlás csapatainkkal
közösen használna a felnőtt csapat. Jelenleg az egyesületnek nem állnak rendelkezésére kondicionáló eszközök, azonban olyan
teremmel rendelkezünk, amelyben elhelyezhetőek és a kézilabdázók használni tudják.

Spinning kerékpár

A 4 darab spinning kerékpár beszerzése a kondicionáló terem kialakítása érdekében szükséges, melyet az utánpótlás
csapatainkkal közösen használna a felnőtt csapat. Jelenleg az egyesületnek nem állnak rendelkezésére kondicionáló eszközök,
azonban olyan teremmel rendelkezünk, amelyben elhelyezhetőek és a kézilabdázók használni tudják.

Ellipszis tréner

Az 1 darab ellipszis tréner beszerzése a kondicionáló terem kialakítása érdekében szükséges, melyet az utánpótlás
csapatainkkal közösen használna a felnőtt csapat. Jelenleg az egyesületnek nem állnak rendelkezésére kondicionáló eszközök,
azonban olyan teremmel rendelkezünk, amelyben elhelyezhetőek és a kézilabdázók használni tudják.

Evezőgép

Az 1 darab evezőgép beszerzése a kondicionáló terem kialakítása érdekében szükséges, melyet az utánpótlás csapatainkkal
közösen használna a felnőtt csapat. Jelenleg az egyesületnek nem állnak rendelkezésére kondicionáló eszközök, azonban olyan
teremmel rendelkezünk, amelyben elhelyezhetőek és a kézilabdázók használni tudják.

Fitness center

Az 1 darab fitness center kondigép beszerzése a kondicionáló terem kialakítása érdekében szükséges, melyet az utánpótlás
csapatainkkal közösen használna a felnőtt csapat. Jelenleg az egyesületnek nem állnak rendelkezésére kondicionáló eszközök,
azonban olyan teremmel rendelkezünk, amelyben elhelyezhetőek és a kézilabdázók használni tudják.
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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)

3 560 544 Ft

36 037 Ft

7 150 Ft

3 603 731 Ft

1 544 456 Ft

5 112 150 Ft

5 148 187 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
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Bajnokságban szereplő csapatok

U7

0

1

0

U8

0

0

0

U9

0

0

0

U10

2

0

0

U11

0

0

0

U12

0

0

0

U13

3

0

0

U14

0

0

0

serdülő

4

0

0

ifjúsági

10

0

1

19

1

1

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

Diagnosztikai eszköz

Megnevezés

Korosztály

BTL-6000 SWT
EASY lökéshullám
terápiás készülék

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U13

Mennyiségi
egység

Mennyiség

db

1

Egységár

4 200 000 Ft

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)
4 200 000 Ft

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

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Csömöri
Sportcsarnok

Ifjúsági,
Serdülő

12 000 Ft

4

5

20

240 000 Ft

Angyalföldi
Sportcsarnok

Ifjúsági

16 510 Ft

6

10

60

990 600 Ft

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

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

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

4 200 000 Ft

Személyszállítási költségek

500 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 230 600 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

6 930 600 Ft

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 220 237 Ft

63 933 Ft

109 098 Ft

6 393 268 Ft

710 363 Ft

7 039 698 Ft

7 103 631 Ft

2017-08-29 15:19
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-08-29 15:19
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-08-29 15:19
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

73 096 Ft

87 716 Ft

43 784 Ft

116 880 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 150 Ft

73 003 Ft

36 037 Ft

43 187 Ft

Utánpótlás-nevelés

109 098 Ft

128 213 Ft

63 933 Ft

173 031 Ft

Összesen

189 344 Ft

333 098 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A közreműködő elkészíti a Sportegyesület 2017/18-as évadra szóló sportfejlesztési programját, előkészíti a sportfejlesztési
program jóváhagyásához szükséges kérelmet elektronikus alapon, közreműködik a támogatások gyűjtésében, a támogatási
igazolások kiadásához szükséges kérelmet elektronikus formában előkészíti.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A közreműködő elkészíti a Sportegyesület 2017/18-as évadra szóló sportfejlesztési programját, előkészíti a sportfejlesztési
program jóváhagyásához szükséges kérelmet elektronikus alapon, közreműködik a támogatások gyűjtésében, a támogatási
igazolások kiadásához szükséges kérelmet elektronikus formában előkészíti.

Utánpótlás-nevelés

A közreműködő elkészíti a Sportegyesület 2017/18-as évadra szóló sportfejlesztési programját, előkészíti a sportfejlesztési
program jóváhagyásához szükséges kérelmet elektronikus alapon, közreműködik a támogatások gyűjtésében, a támogatási
igazolások kiadásához szükséges kérelmet elektronikus formában előkészíti.

2017-08-29 15:19
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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, 2017. 08. 29.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Sági Ferenc (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, 2017. 08. 29.
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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 Sági Ferenc (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola
Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Rákospalotai Egyetértés
Atlétikai Club Sportiskola Sportegyesület (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban 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 %

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

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, 2017. 08. 29.

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

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Sági Ferenc (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, 2017. 08. 29.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

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

Kelt: Budapest, 2017. 08. 29.
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Sági Ferenc
Elnök
Rákospalotai Egyetértés Atlétikai Club Sportiskola Sportegyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 15:32:58
Feltöltés / Megtekintés

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 15:33:14
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 15:33:31
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 10:58:26
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 15:00:35
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-07-07 13:53:49
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 15:00:52
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-07-07 13:50:21
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-07-07 13:49:49

Kelt: Budapest, 2017. 08. 29.
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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

4 261 560 Ft

43 784 Ft

73 096 Ft

4 378 440 Ft

4 378 440 Ft

8 713 096 Ft

8 756 880 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

3 560 544 Ft

36 037 Ft

7 150 Ft

3 603 731 Ft

1 544 456 Ft

5 112 150 Ft

5 148 187 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 560 544 Ft

36 037 Ft

7 150 Ft

3 603 731 Ft

1 544 456 Ft

5 112 150 Ft

5 148 187 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

6 220 237 Ft

63 933 Ft

109 098 Ft

6 393 268 Ft

710 363 Ft

7 039 698 Ft

7 103 631 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

14 042 341 Ft

143 754 Ft

189 344 Ft

14 375 439 Ft

6 633 259 Ft

20 864 944 Ft

21 008 698 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-08-29 15:19

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (18 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_nyilatkozattaokezilabda_1493298035.pdf (Szerkesztés alatt, 246 Kb, 2017-04-27 15:00:35)
015a4ef320bc74c8f8f1932b3c2ead5a72e130358afc6c45e850bf2c3f099cd2
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_sagi_1493213594.pdf (Szerkesztés alatt, 692 Kb, 2017-04-26 15:33:14)
35464d9cd038b3364ce26f9cd9032676cc36e10fcf546895e4521a112245e072
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
angyalfoldi_sportcsarnok_berleti_sz_1499428189.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-07-07 13:49:49)
d7753ca5cf8cf09c1e812ec3dd8e36d08fec877d449cee1b4a67d3adfba66e4b
teremberlet_csomor_1oldal_1493215661.jpg (Szerkesztés alatt, 960 Kb, 2017-04-26 16:07:41)
62fcde1632a105f61482437a5f9836675e48733ec25ebb99f8769311c4b09db3
teremberlet_csomor_2oldal_1493215665.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 16:07:45)
1570dab80af5a1567e1242193fdb865120ed72aac7439cb5654d00e231d94af6
Egyéb dokumentumok
arajalnlat_kondigepek_2017_1499419264.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 86 Kb, 2017-07-07 11:21:04)
13e3f2b26e7a8f13b3fc43421877be5aad735dcf55e2e57159ecb83e2301842e
molnar_gabor_licenc_1499419527.jpg (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2017-07-07 11:25:27)
52b8091e6242895565c8b75aefcf51c6a17d6eaecea556f5a8f3baf401832015
linter_szerzodes_1499428200.pdf (Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2017-07-07 13:50:00)
94c6ff78d5d46701b1be20fa38db4469bd96b6cbb6a8e7e84ee33eff17e73763
linte_oklevel_1499428207.pdf (Hiánypótlás melléklet, 333 Kb, 2017-07-07 13:50:07) f28a8c031cd8091f8b8710a2878b694f6f7867de495eed8ae6de182f40a6c387
hianypotlads_nyilatkozat_20170707_1499428221.pdf (Hiánypótlás melléklet, 51 Kb, 2017-07-07 13:50:21)
76464393eb8009aa92e4654bdd8aa79982d3e1129a23e42c9b3d867e3ed5b2c3
arajanlat_lokeshullam_20170424_1493214332.pdf (Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2017-04-26 15:45:32)
7203f63ee544d595b5af1a7747b987732c49884061c499c1211c2529d1d13a6a
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_kezilabda_1499428429.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-07-07 13:53:49)
d3d8ba41ea95eb908d54f88e855ed2f20012ed513ef8db6f856dc505ec1c6d3b
emmi_nyilatkozat_kezilabda_1493298044.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-27 15:00:44)
d3d8ba41ea95eb908d54f88e855ed2f20012ed513ef8db6f856dc505ec1c6d3b
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
igazolas_birosag_1oldal_20170421_1493213573.jpg (Szerkesztés alatt, 995 Kb, 2017-04-26 15:32:53)
6522f152f62e887d5a8ab3c8b7dbe5c1febb764e7093a204308071ef6f194eaa
igazolas_2oldal_20170421_1493213578.jpg (Szerkesztés alatt, 866 Kb, 2017-04-26 15:32:58)
322b4fbe4def360b06910519cf1fd75e1c699d3da53f242ce6c1c7bee7dafa87
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mksz_igazgatasi_dij_20170427.pd_1493369906.pdf (Szerkesztés alatt, 312 Kb, 2017-04-28 10:58:26)
28dd2bbfcbd9a586dab0cf6de5e7fc7b2a3e5517914c695538643a2abcc98f2b
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoig_reac_20170407_1493213611.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-26 15:33:31)
2b0e168e412da0488cab1482e71358ccb8fc0e16f44f1c06f79e7c704067e3f2
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2taokezilabda_1493298052.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-27 15:00:52)
caaef6e9f257620bbf293abc77d396c6205d222d2990f6efa7e221db5108742a
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