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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.

Gazdálkodási formakód

113

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

NBII

Utánpótlás csapat:

Van

Új sportszervezetnek minősül?

nem

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

21064371-2-16

Bankszámlaszám

11745004-20137412-00000000

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

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

5000

Város

Szolnok

Közterület neve

Tiszaligeti

Közterület jellege

sétány

Házszám

2

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

5001

Város

Szolnok

Közterület neve

Pf.

Közterület jellege

-

Házszám

163

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 56 423 902

Fax

+36 56 414 473

Honlap

www.szolsport.hu

E-mail cím

titkarsag@szolsport.hu

E-mail cím

titkarsag@szolsport.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Rózsa József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám

+36 30 693 38 44

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Rózsa József

+36 30 693 38 44

titkarsag@szolsport.hu

Tóth Erika

+36 20 290 36 18

toth.erika@szolsport.hu
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Konstantin úti tornaterem

Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnok MJV.
Intézményszolgálata

20

Felk. és
versenyeztetés

Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola

Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület

16

Felk. és
versenyeztetés

Kassai Úti Általános Iskola

Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület

6

Felkészülés

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
tornaterme

Magyar Állam

Szolnoki Sportcentrum
Nonprofit Kft.

5

Felkészülés

Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Jendrassik
György Tagintézmény

Szolnok MJV.
Önkormányzata

Nemzetgazdasági
Minisztérium

6

Felkészülés

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület

10

Felk. és
versenyeztetés

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület

9

Felk. és
versenyeztetés

Szandaszőlősi Általános Iskola

Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület

7

Felkészülés

Varga Katalin Gimnázium

Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület

6

Felkészülés

Szegő Gábor Általános Iskola

Szolnok MJV.
Önkormányzata

Szolnoki Tankerület

7

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-07-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2001-07-01

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

9,6 MFt

3 MFt

4 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

4,6 MFt

5 MFt

5,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

5,6 MFt

20 MFt

22 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

19,8 MFt

28 MFt

31,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2017

2018

2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

9,1 MFt

13 MFt

15,6 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,4 MFt

3 MFt

3 MFt

Anyagköltség

1,2 MFt

2 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

7,1 MFt

10 MFt

11 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,2 MFt

0,2 MFt

0,2 MFt

Összesen

20 MFt

28,2 MFt

31,8 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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12,2 MFt

2018
23 MFt

2019
26,6 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

656 091 Ft

13 122 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

832 993 Ft

16 660 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

27 535 544 Ft

550 711 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj
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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:
A Szolnoki Sportcentrum - Sportiskola 1993 óta működik, utánpótlás-neveléssel foglalkozik 7 különböző sportágban. Feladata a városban működő felnőtt csapattal
rendelkező egyesületek számára a minőségi utánpótlás-nevelés biztosítása. A 9 szakosztály munkáját vezetőedzők irányítják, az önkormányzati támogatás és a
műhelytámogatás a fő bevételi forrás, ezekből finanszírozzuk a felmerülő kiadásokat. A SI röplabda leány és fiú szakosztálya kb. 150 főnek nyújt sportolási
lehetőséget 11 edzővel, 10 szolnoki iskola tornatermében heti 3-7 alkalommal, megfelelő körülmények között terembérleti díj ellenében. A kiválasztást 9-10 éves
korban kezdjük, három bázisiskolában folynak a kezdők röplabda oktatásai. Itt játékos, sportra nevelés a cél. Az MRSZ által szervezett Vollé!2020
versenyrendszerben vettünk részt. A fiúk az MRSZ által meghirdetett OMK-n, a 11-12 éves korosztállyal pedig az OMB-ben is szerepeltek, 13-14 éves korban az
OGYB-n, 15-16 évtől középiskolás korban az OSB-n, itt már felfigyelünk a tehetségekre, kiemelkedő játékosaink helyet kapnak a korosztályos válogatottban is. A 1718 éves ifik már látogatják a felnőtt csapat edzéseit, junior csapatunk pedig 19-20 éves tehetséges játékosainkból áll, ők többségében átkerülnek a felnőtt csapathoz.
A lányok a gyermek, serdülő és ifjúsági korosztályokban szerepeltek a Nemzeti Bajnokságban. A fiatalabbak az OMK döntőjén vettek részt. A létesítményi feltételek
elégségesek.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ingatlan beruházást nem kívánunk megvalósítani.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Évek óta azon dolgozunk, hogy a sportágba beszervezett röplabdások száma növekedjen Szolnokon. Szorosan kívánunk kapcsolódni a MRSZ célkitűzéséhez a
mennyiségi és minőségi növekedés elérése érdekében. Az elmúlt években beadott kiemelt sportágfejlesztési program keretében megpályázott fejlesztéseink is ezt a
célt szolgálták. Célunk a további terjeszkedés a városban és környező települések általános iskoláiban. Tiszajenőn már tudtunk is indítani egy előkészítő csoportot.
Elképzeléseink között szerepel további három vidéki településen a röplabda bázis kiépítése a Vollé!2020 program keretein belül a SI-hoz kapcsolódó
együttműködéssel. Tovább kívánjuk fejleszteni a helyi és környező települések bevonásával megvalósuló amatőr versenyrendszert erősítő tornákat is, valamint a
nagy városi rendezvényeken indulók körét. Ezen rendezvények több naposak, valamennyi korosztály számára biztosítanak versenyzési lehetőséget strandröplabda
sportágban és zsinórlabdában is. Ezek a tömegméretű ifjúsági versenyek lendítik fel az iskolák tanulóinak érdeklődését a sportág iránt, itt a felnőtt csapatunk
játékosai segítik a lebonyolítást, ezzel is hozzájárulnak a kiválasztáshoz. A versenyszerű sportolást abbahagyó játékosaink számára kínáljuk az amatőr
versenyrendszerbe való bekapcsolódást NB II. szintű csapatok kialakítását. A sportágban maradás lehetőségeként az oktatói, játékvetetői képzésre is lehetőség van.
Cél:a teljes sportági felépítés versenyrendszerének területi szintű szervezése, utánpótlás mennyiségi és minőségi növekmény elérése.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A társadalom számára hasznos állampolgárokat képezünk, hiszen aki a sportban csapatjátékosként kimagasló eredményekre képes az az életben is kiválóan
megállja a helyét a munkában és könnyebben beilleszkedik a társadalomba. A sport közelebb hozza egymáshoz az embereket a Sportpályán az iskolatársak
szurkolása családtagok, barátok kilátogatása segíti a sportteljesítmény fokozását. Az iskolák pedig méltán büszkék sportoló diákjaikra, akik a Diákolimpiai
versenyeken is megállják helyüket az iskola színeiben. A látványcsapat sportágak közé kerülésünkkel konkurenciát jelentünk a többi csapatsportág számára, hiszen
valamennyien a magas gyermekek kiválasztását célozzuk meg, de úgy gondolom, hogy a színesebb sportági kínálat inkább még több fiatalt csábít a sportolás,
rendszeres testmozgás, és egészséges élet kialakítása felé. A sportolás egészségmegőrző, egészségjavító tevékenység,amely alternatívát kínál a fiatal
korosztályokban teret hódító káros szenvedélyekkel szemben,kimozdítja a számítógép előtt időző fiatalokat. Biztosítja a pozitív értékek köré szerveződőközösségek
létrejöttét, megerősíti, formálja, fejleszti a már meglévő közösségeket. Lehetővé teszi a felnövő nemzedékekből, a sikeres játékosokból, illetve az edzőkből a
példaképek létrejöttét, sokkal erősebb érzelmi, értelmi kötődésű utánpótlás-nevelési rendszer létrejöttét. A röplabda iskolai rendszerben történő oktatása nagyban
elősegíti a kisiskolai nevelés, mindennapi testmozgásra, sportra szoktatás minőségének emelését, fegyelmezettségre, céltudatosságra, értékteremtésre,
sportosságra nevelő hatásai könnyebbé teszik az intézmények szakmai, pedagógiai munkáját is. A gazdasági hatás az egészségesebb életmódra nevelés csökkenti a
társadalom későbbi orvosi kiadás-igényét, mérsékeli a szenvedélybetegekre, rehabilitációjukra fordítandó kiadásokat. A képzettebb utánpótlás képzettebb felnőtt
csapatokat, színvonalasabb szórakozást generál, ez hosszútávon fenntartani, fejleszteni képes sportági rendszer alapjait is megteremti. A versenyrendszer cél:
természetesen a tömegbázis növelése, a rétegsport hatás elkerülése, s a fejlődéssel járó magasabb színvonal és nemzetközi porondon is jegyzett eredmények
elérése.
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Személyi jellegű ráfordítások
2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Munkakör

Licensz
besz.
Foly.

Kód / Születési
dátum

Egyéb

Név

Nem releváns
1992-02-03

Adózás
módja

Mikoly Dóra

EKHO

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra
jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)

40

11

100 000 Ft

17 500 Ft

1 292 500
Ft

40

11

100 000 Ft

17 500 Ft

1 292 500
Ft

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név
Mikoly Dóra

Adóazonosító
8456880094

Végzettség

Licensz

Indoklás

Melléklet

Nem releváns

Nem releváns

Jelen kor kihívásainak szükséges feltétele egy mozgásterapeuta foglalkoztatása.

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)

636 409 Ft

6 561 Ft

13 122 Ft

656 091 Ft

656 091 Ft

1 305 622 Ft

1 312 183 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

Tárgyi eszköz beruházás megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályatartozék

Bírói állvány /hálóhoz/

db

2

300 000 Ft

600 000 Ft

Pályatartozék

Hálótartó oszlop borítás (pár)

pár

2

150 000 Ft

300 000 Ft

Pályatartozék

Kézi eredményjelző

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Informatikai eszköz

Mosógép

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Informatikai eszköz

Szárítógép

db

1

120 000 Ft

120 000 Ft
1 165 000 Ft

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

Indoklás

Bírói állvány /hálóhoz/

Az MRSZ versenyszabályzata szerint kötelező pályatartozék.

Hálótartó oszlop borítás (pár)

Az MRSZ versenyszabályzata szerint kötelező pályatartozék.

Kézi eredményjelző

MInden versenyen szükségszerű a lebonyolítás tekintetében.

Mosógép

A sportruházatok tisztántartását célozza ezen beruházás. Sportolóink versenyekre, tornákra kapják meg egységes
sportruházatukat (mezüket), melyek tisztántartásáról a sportszervezet gondoskodik.

Szárítógép

A sportruházatok tisztántartását célozza ezen beruházás. Sportolóink versenyekre, tornákra kapják meg egységes
sportruházatukat (mezüket), melyek tisztántartásáról a sportszervezet gondoskodik.

'.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)

808 003 Ft

8 330 Ft

16 660 Ft

832 993 Ft

356 997 Ft

1 181 660 Ft

1 189 990 Ft
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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 14:56:44

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

1

0

0

U11 - szupermini

2

5

1

1

U13 - mini

21

2

18

1

3

U14 (csak strand)

0

-

0

-

0

U15

17

1

9

1

2

U16 - serdülő (csak strand)

0

-

0

-

0

U17 - serdülő

20

2

17

1

3

U18 - ifjúsági (csak strand)

0

-

0

-

0

U19 - ifjúsági

4

1

9

1

2

U20 - junior (csak strand)

0

-

0

-

0

U21 - junior

0

0

5

1

1

U22 - junior (csak strand)

0

-

0

-

0

Egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

64

6

64

6

12

A teljes igazolt UP játékosok számának
nincs strandröplabda UP játékosom

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: 3
Hány korosztályos vagy felnőtt válogatott sportolót delegált a 2018/19-es bajnokság alatt: 7
Az U13-as korosztályban megadott csapatok közül mennyi indult országos bajnokságban: 1
Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is (vegyes igazolások száma terem
korosztályok alapján meghatározva):
U10, U11:

0

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: 0
3 vagy 4 csillagos StartUP programnak megfelelő versenyek rendezésének száma: 0
Hány UP játékos végzett a Magyar Bajnokság 1-4. helyek valamelyikén, illetve hány válogatott kerettag van: 0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás
Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (terem):

128 fő

Vegyes igazolások száma:

0 fő

Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (strand):

0 fő

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

12

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

2

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

2 csapat * 1 500 000 Ft/csapat = 7 500 000 Ft

U13 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma:

1

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

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

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

7

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

7 csapat * 5 000 000 Ft/csapat = 35 000 000 Ft

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

1

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

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

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

150 000 Ft

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

300 000 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):

8 fő * 150 000 Ft/fő = 1 200 000 Ft

Igazolt játékosok után járó támogatás (terem - U13):

39 fő * 300 000 Ft/fő = 11 700 000 Ft

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

81 fő * 300 000 Ft/fő = 24 300 000 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 * 300 000 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:

97 500 000 Ft

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

3 csapat * 1 000 000 Ft/csapat = 3 000 000 Ft

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

7 fő * 300 000 Ft/fő = 2 100 000 Ft

Teremröplabda UP játékosok és csapatok után járó teljes támogatás:

139 800 000 Ft

Strandröplabda UP játékos után járó támogatás:

0 fő * 0 Ft = 0 Ft

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

0 * 100 000 Ft = 0 Ft

StartUP program versenyrendezésért járó plusz támogatás

0 * 1 200 000 Ft = 0 Ft

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

0 * 250 000 Ft = 0 Ft

Strandröplabda UP játékosok után járó teljes támogatás:

0 Ft

Maximum igényelhető teljes támogatás utánpótlás jogcímen:

139 800 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályatartozék

Antenna készlet (tokkal)

pár

4

20 000 Ft

80 000 Ft

Pályatartozék

Edzőháló /terem és strand/

db

4

60 000 Ft

240 000 Ft

Pályatartozék

Versenyháló /terem és strand)

db

2

100 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

Kompresszor

db

1

40 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

Labda pumpa /kézi/

db

3

3 000 Ft

9 000 Ft

Sporteszköz

Labdatartó kocsi

db

3

50 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

Nyomásmérő (digitális)

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

Taktikai tábla

db

10

6 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

Medicinlabda

db

10

15 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

Labdatartó zsák/háló

db

10

3 000 Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

pár

50

30 000 Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

100

5 500 Ft

550 000 Ft

Sportfelszerelés

Edzőmelegítő

db

50

17 000 Ft

850 000 Ft

Sportfelszerelés

fitness labda

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

Gumiszalagok

db

30

5 000 Ft

150 000 Ft

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

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

bemelegítő krém

U17, U18, U19, U20,
U21

db

3

4 500 Ft

13 500 Ft

Gyógyszer

fagyasztó spray

U17, U18, U19, U20,
U21

db

3

2 500 Ft

7 500 Ft

Gyógyszer

intensive hűtőzselé

U17, U18, U19, U20,
U21

db

3

4 500 Ft

13 500 Ft

Gyógyszer

jégzselé spray

U17, U18, U19, U20,
U21

db

3

2 500 Ft

7 500 Ft

Gyógyszer

kötésragasztó

U17, U18, U19, U20,
U21

db

3

4 200 Ft

12 600 Ft

Gyógyszer

orvosi táska
felszerelve

U17, U18, U19, U20,
U21

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszer

poly univerzális
tartókötés

U17, U18, U19, U20,
U21

db

3

1 100 Ft

3 300 Ft

Gyógyszer

ragtapasz

U17, U18, U19, U20,
U21

db

3

1 500 Ft

4 500 Ft

Gyógyszer

sebbevonó

U17, U18, U19, U20,
U21

db

3

3 000 Ft

9 000 Ft

Gyógyszer

tapadókötés

U17, U18, U19, U20,
U21

db

3

2 700 Ft

8 100 Ft

Gyógyszer

tape BSN 4cm

U17, U18, U19, U20,
U21

db

3

1 400 Ft

4 200 Ft

Gyógyszer

tape ragasztó spray

U17, U18, U19, U20,
U21

db

3

400 Ft

1 200 Ft

Diagnosztikai eszköz

Vérnyomásmérő

U17, U18, U19, U20,
U21

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

Defibrillátor

U17, U18, U19, U20,
U21

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft
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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)

Terem

U13

Budapest/megyei
jogú város

2 396 Ft

30

4

120

287 520 Ft

Terem

U11

Budapest/megyei
jogú város

1 000 Ft

30

4

120

120 000 Ft

Terem

U13

Budapest/megyei
jogú város

1 118 Ft

38

4

152

169 936 Ft

Terem

U15

Budapest/megyei
jogú város

2 200 Ft

80

4

320

704 000 Ft

Terem

U17

Budapest/megyei
jogú város

2 290 Ft

64

4

256

586 240 Ft

Terem

U19

Budapest/megyei
jogú város

5 844 Ft

20

4

80

467 520 Ft

Terem

U21

Budapest/megyei
jogú város

5 844 Ft

20

4

80

467 520 Ft

Terem

U13

Budapest/megyei
jogú város

511 Ft

24

4

96

49 056 Ft

Terem

U17

Budapest/megyei
jogú város

990 Ft

24

4

96

95 040 Ft

Terem

U19

Budapest/megyei
jogú város

5 000 Ft

24

4

96

480 000 Ft

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)

Vezetőedző

24213
1985-04-01

Bodonyi Ákos

EKHO

160

10

400 000 Ft

70 000 Ft

4 700 000
Ft

Edző

24378
1998-04-06

Szabó Péter

Normál

60

10

100 000 Ft

15 750 Ft

1 157 500
Ft

Edző

23829
1993-12-22

Varga Zoltán

EKHO

80

10

150 000 Ft

26 250 Ft

1 762 500
Ft

Edző

42224
1953-09-28

Ilyés Gábor

EKHO

80

10

180 000 Ft

31 500 Ft

2 115 000
Ft

Edző

42259
1978-03-21

Elbakour Bernard Andrei

EKHO

120

10

260 000 Ft

45 500 Ft

3 055 000
Ft

Edző

42277
1968-11-15

Grenczer Georgina

EKHO

60

10

110 000 Ft

19 250 Ft

1 292 500
Ft

Edző

38148
1958-04-27

Kiss Éva

Normál

60

10

140 000 Ft

22 050 Ft

1 620 500
Ft

Edző

42419
1977-03-11

Szegedi Zsolt

EKHO

60

10

150 000 Ft

26 250 Ft

1 762 500
Ft

Edző

42357
1974-04-22

Milusné Orvos Anita

EKHO

60

10

100 000 Ft

17 500 Ft

1 175 000
Ft

Ádám Zoltán

EKHO

40

10

70 000 Ft

12 250 Ft

822 500
Ft

Gyebnár Dávid

EKHO

40

10

95 000 Ft

18 525 Ft

1 135 250
Ft

Edző

Másodedző
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2019/20 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Adóazonosító

Végzettség

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Bodonyi Ákos

8431892854

Sportedző

B

U17

Szabó Péter

8479421576

Sportedző

B

U13

Varga Zoltán

8463762034

Sportedző

B

U15

Ilyés Gábor

8316813319

Sportedző

B

U19, U21

Elbakour Bernard Andrei

8406211881

Sportedző

B

U15

Grenczer Georgina

8372083495

Testnevelő tanár

D

U17

Kiss Éva

8333532411

Sportedző

B

U17

Szegedi Zsolt

8402465021

Sportedző

B

U19

Milusné Orvos Anita

8391923347

Sportedző

B

U11

Ádám Zoltán

8387131679

Sportedző

B

U13

Gyebnár Dávid

8425213371

Testnevelő tanár

D

U17

Melléklet

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 154 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

619 900 Ft

Személyszállítási költségek

200 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

770 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 426 832 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

20 598 250 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

29 768 982 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)

26 709 477 Ft

275 355 Ft

550 711 Ft

27 535 544 Ft

3 059 505 Ft

30 319 693 Ft

30 595 048 Ft

2019-05-29 12:47

13 / 31

be/SFPHP01-01217/2019/MRSZ
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

0 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja

0 Ft

Összesen

0 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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

13 122 Ft

13 122 Ft

6 561 Ft

19 683 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

16 660 Ft

16 660 Ft

8 330 Ft

24 990 Ft

Utánpótlás-nevelés

550 711 Ft

550 711 Ft

275 355 Ft

826 066 Ft

Összesen

580 493 Ft

870 739 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Közreműködés a pénzügyi elszámolás összeállításában. Beszállítók felkutatása, árajánlatok kérése, megrendelések
dokumentálása, utókövetése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködés a pénzügyi elszámolás összeállításában. Beszállítók felkutatása, árajánlatok kérése, megrendelések
dokumentálása, utókövetése.

Utánpótlás-nevelés

Közreműködés a pénzügyi elszámolás összeállításában. Könyvvizsgálói díj finanszírozása. Beszállítók felkutatása, árajánlatok
kérése, megrendelések dokumentálása, utókövetése, rendszergazda, analitika. Versenyeztetéssel kapcsolatos igazoló
dokumentumok, adminisztrációs feladatok ellátása.
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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: Szolnok, 2019. 05. 29.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Rózsa József (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: Szolnok, 2019. 05. 29.
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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 Rózsa József, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
a Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
☐ 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 bevétel

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 bevétel

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
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.
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[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 Rózsa József, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (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]
☐ 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: Szolnok, 2019. 05. 29.

..........................................................
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.

2019-05-29 12:47

21 / 31

be/SFPHP01-01217/2019/MRSZ
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 Rózsa József (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.

Szolnok, 2019. 05. 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 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 alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím

Bruttó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

Nettó*

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Röplabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar 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. 05. 29.
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Rózsa József
ügyvezető igazgató
Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit
és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2017

1 184 630 Ft

HUF

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

0 Ft

2017

21 750 000 Ft

HUF

Szolnok MJV. Önkormányzata

0 Ft

2018

1 000 812 Ft

HUF

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

0 Ft

2019

2 700 000 Ft

HUF

Szolnok MJV. Önkormányzata

37 522 558 Ft

26 635 442 Ft

37 522 558 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: Szolnok, 2019. 05. 29.
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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:
2019-05-23 10:30:41
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:
2019-04-25 15:07:30
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:
2019-05-20 13:30:57
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
(10300002-10564905-49020184)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-25 15:05:06
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-25 15:05:14

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-25 15:05:48

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-25 15:05:24

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-05-29 12:41:37
Feltöltés / Megtekintés

DE Minimis Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-25 15:05:56

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Mikoly Dóra (Egyéb) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Bodonyi Ákos (Vezetőedző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-24 09:33:27
Feltöltés / Megtekintés

Szabó Péter (Edző) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-05-22 08:32:53
Varga Zoltán (Edző) melléklete
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Feltöltés / Megtekintés

Varga Zoltán (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-24 09:34:15
Feltöltés / Megtekintés

Ilyés Gábor (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-24 09:34:43
Feltöltés / Megtekintés

Elbakour Bernard Andrei (Edző) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-05-29 12:39:50
Feltöltés / Megtekintés

Grenczer Georgina (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-24 09:35:34
Feltöltés / Megtekintés

Kiss Éva (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-24 09:35:59
Feltöltés / Megtekintés

Szegedi Zsolt (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-24 09:36:20
Feltöltés / Megtekintés

Milusné Orvos Anita (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-24 09:36:42
Feltöltés / Megtekintés

Ádám Zoltán (Edző) melléklete

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-05-29 12:33:05
Feltöltés / Megtekintés

Gyebnár Dávid (Másodedző) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-05-29 12:38:48

Kelt: Szolnok, 2019. 05. 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

11

13

18%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

10

12

20%

Edzőtáborok száma

db

1

3

200%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

-100%

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

12

15

25%

U18

fő

0

5

-100%

U17

fő

36

42

17%

U16

fő

0

0

-100%

U15

fő

26

40

54%

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

636 409 Ft

6 561 Ft

13 122 Ft

656 091 Ft

656 091 Ft

1 305 622 Ft

1 312 183 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

808 003 Ft

8 330 Ft

16 660 Ft

832 993 Ft

356 997 Ft

1 181 660 Ft

1 189 990 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

808 003 Ft

8 330 Ft

16 660 Ft

832 993 Ft

356 997 Ft

1 181 660 Ft

1 189 990 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

26 709 477 Ft

275 355 Ft

550 711 Ft

27 535 544 Ft

3 059 505 Ft

30 319 693 Ft

30 595 048 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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

28 153 889 Ft

290 246 Ft

580 493 Ft

29 024 628 Ft

4 072 593 Ft

32 806 975 Ft

33 097 221 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2019-05-29 12:47

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
roplabda_tao_afa_nyilatkozat_1556197514.pdf (Szerkesztés alatt, 364 Kb, 2019-04-25 15:05:14)
2b252beebbb11d693d6241ca780d4ad78a9514ac532b773ffe77bc889e55dae0
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_rozsa_jozsef_1556197650.pdf (Szerkesztés alatt, 535 Kb, 2019-04-25 15:07:30)
6192cfa13a33a42754b47c5797b93ae98e55ecd7ae779f497cdc0fde7d7a154b
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
roplabda_tao_de_minimis_1556197556.pdf (Szerkesztés alatt, 562 Kb, 2019-04-25 15:05:56)
6d1260df3b7991f16d427112ae0ed4555ca536c38251f8b96fc87f21f170cbdf
Egyéb dokumentumok
e_andre_jrknyilatkozat_1559126405.pdf (Hiánypótlás, 226 Kb, 2019-05-29 12:40:05)
01233c294f1ea5e094a632d95aa8c0043671c6094a0dbf5044ce31efd236b963
valogatott_jatekosok_delegalasa_1559126497.pdf (Hiánypótlás, 273 Kb, 2019-05-29 12:41:37)
10dc59332ad9366dd8f0aaef1c49d52d3dbb2e01343aa5728c0f4afbafa5d0d3
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
roplabda_tao_nyilatkozat3_1556197548.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-25 15:05:48)
a7be90494f157c40bc5bc31580d45789303cd1789d054f8f4a110a7c8ab59b00
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
spc_cegkivonat_2019-04-23--2019-05-_1556093992.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-24 10:19:52)
32e9c77f0b46afe9bb0c9e2004289b0fd2cf04a75d4ea792ca3e3c9f0a8d99e1
spc_cegkivonat_2019-05-20--2019-06-_1558600241.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2019-05-23 10:30:41)
5a99782712505d9edaafedd394c5832843a0f80ede601ccae52616724e772979
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (10300002-1056490549020184)
roplabda_tao_utalas_1556197506.pdf (Szerkesztés alatt, 367 Kb, 2019-04-25 15:05:06)
85aa8e9513e125eadc7f1b46c325c39def67dfbb8b73e9a5da56eef395932175
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_01217_201_1556003533.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2019-04-23 09:12:13)
9c75fd2b52009797ddb4cf4198749533745cfd10da47d89261b96f215a82a975
koztart_opten_kerelem_002_01217_201_1558351857.pdf (Hiánypótlás, 39 Kb, 2019-05-20 13:30:57)
ab039924bd85ad7c0adc24287860fffba53e046bdab40ef23110208dbc9cd3e0
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
roplabda_tao_nyilatkozat2_1556197524.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-25 15:05:24)
8bddebdf93e9f1f8f92cac4c4597017d6969bfdf4e888ce11eaaba5cdc4a6a8d
Ádám Zoltán (Edző) melléklete
adam_zoltan_bizonyitvany_1559125979.pdf (Hiánypótlás, 848 Kb, 2019-05-29 12:32:59)
769cd7c704ad2a5fb00be3956a75f4ae9883ce3a780f4d519427e7f1072bdc00
adam_zoltan_nyilatkozat_1559125985.pdf (Hiánypótlás, 848 Kb, 2019-05-29 12:33:05)
e99d07cfb84bd9b014064a1e69482cc1aa8caa8a3815f5fce9dcf33c1cc51d81
adam_zoltan_1556112832.pdf (Szerkesztés alatt, 844 Kb, 2019-04-24 15:33:52) ba543ae8c517c841b0e70fed54be87291bd17b6bb640b65260e972154faddf3b
Gyebnár Dávid (Másodedző) melléklete
gyebnar_david_nyilatkozat_1559126323.pdf (Hiánypótlás, 841 Kb, 2019-05-29 12:38:43)
8f8615de1304c9e656d96acb0bc8711ad6935f7e4f751c27de5fea6654a512f1
gyebnar_david_bizonyitvany_1559126328.pdf (Hiánypótlás, 760 Kb, 2019-05-29 12:38:48)
ecb8192daa3891639508dd3b30e3db3a0330ac656b61dab9d8aff3698dd5d718
Elbakour Bernard Andrei (Edző) melléklete
e_andre_jrknyilatkozat_1559126390.pdf (Hiánypótlás, 226 Kb, 2019-05-29 12:39:50)
01233c294f1ea5e094a632d95aa8c0043671c6094a0dbf5044ce31efd236b963
elbakour_bernard_andre_bizonyitvany_1556091304.pdf (Szerkesztés alatt, 806 Kb, 2019-04-24 09:35:04)
ce0cf47d406ec03d38e69abf17ea6018301f9e908417ea62d2c53b256af1e36f
Bodonyi Ákos (Vezetőedző) melléklete
bodonyi_akos_bizonyitvany_1556091207.pdf (Szerkesztés alatt, 639 Kb, 2019-04-24 09:33:27)
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013b1f225311ff7d4cca15ca42b88c184c5795cc8f8dc75d510330d6c97f7d18
Szabó Péter (Edző) melléklete
szabo_peter_bence_sportedzoi_1556091232.pdf (Szerkesztés alatt, 419 Kb, 2019-04-24 09:33:52)
8047645da8aa49e64a3b061405bbdb717a4512de72839b6a103f4326d00ffcbf
szabo_peter_bizonyitvany_1558506773.pdf (Hiánypótlás, 649 Kb, 2019-05-22 08:32:53)
914309eb7c10b276bf2fc53b17fdaacabb9286f3a5bdaedb456abaafeb65ba29
Varga Zoltán (Edző) melléklete
varga_zoltan_bizonyitvany_1556091255.pdf (Szerkesztés alatt, 936 Kb, 2019-04-24 09:34:15)
50b53f227d82acd4a40f9799a135ca5887c64da1d12025e53a27d30b1c17a454
Ilyés Gábor (Edző) melléklete
ilyes_gabor_bizonyitvany_1556091283.pdf (Szerkesztés alatt, 328 Kb, 2019-04-24 09:34:43)
4dbda5573b6b518d7fd5f54316010a73f5095a622ae1397dab69f25079257f18
Grenczer Georgina (Edző) melléklete
grenczer_georgina_bizonyitvany_1556091334.pdf (Szerkesztés alatt, 329 Kb, 2019-04-24 09:35:34)
fd301f1dcd2f574d72da6e3ff1698fde5d3defb17f8a0e103802cfbb682afd47
Kiss Éva (Edző) melléklete
kiss_eva_bizonyitvany_1556091359.pdf (Szerkesztés alatt, 331 Kb, 2019-04-24 09:35:59)
7ee2ec138fae3fb7649570f733b23735544c3949cd7fd716b234b560dcfa562a
Szegedi Zsolt (Edző) melléklete
szegedi_zsolt_bizonyitvany_1556091380.pdf (Szerkesztés alatt, 391 Kb, 2019-04-24 09:36:20)
dddab428d9468b65c749550e95a99103fafd58a98004f3708e7999702b612ee6
Milusné Orvos Anita (Edző) melléklete
milusne_o_anita_edzoi_1556091402.pdf (Szerkesztés alatt, 579 Kb, 2019-04-24 09:36:42)
2e7a81320cba28c6115607bb7e77398ec7d446c5a124f915399a2177b6111139
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