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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

A kérelmező szervezet teljes neve

Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika

A kérelmező szervezet rövidített neve

VRC KAZINCBARCIKA

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Nincs

Utánpótlás csapat:

Van

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

18429426-2-05

Bankszámlaszám

10300002-10688699-49020011

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

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

3700

Város

Kazincbarcika

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

tér

Házszám

4

Épület

Lépcsőház
Ajtó

Emelet

1

Város

Kazincbarcika

7

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

3700
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Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

Házszám

4

Épület

Lépcsőház

tér

Emelet

1

Ajtó

7

Telefon

+36 20 458 92 21

Fax

+36 48 311 930

Honlap

www.vrck.hu

E-mail cím

vrck.volleyball@gmail.com

E-mail cím

karpati.laszlo53@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Kárpáti László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 942 47 45

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Kárpáti László

+36 70 942 47 45

karpati.laszlo.53@gmail.com

Kormos Erika

+36 30 851 92 87

kormoserika1@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Városi Tornacsarnok

Városi Önkormányzat Kazincbarcika
Barcika ART Kommunikációs,Kulturális
15 és Sport Szolgáltató KFT

Felk. és versenyeztetés

Kazinczy Ferenc Tagiskola

Városi Önkormányzat Kazincbarcika
Kazincbarcikai Tankerület

15

Felkészülés

Ádám Jenő Tagiskola

Városi Önkormányzat Kazincbarcika
Kazincbarcikai Tankerület

10

Felkészülés

Szalézi Gimnázium

Magyarországi Szalézi Rend

Magyarországi Szalézi Rend

10

Felkészülés

József Attilla Gimn. Ózd

Városi ÖnK. Ózd

Kazincbarcikai Tankerület

10

Felkészülés

Bródy Imre Szakgimnáziu, ÓzdVárosi Önk. Ózd

Ózdi Szakképző Centrum

10

Felkészülés

Gábor Áron Szakképző Iskola Ózd
Városi Önkorm.Ózd

Ózdi Szakképző Centrum

10

Felkészülés

Városi Strand Ózd

Ózdi Sport-és Élményközpont KFT30

Felkészülés

Városi Önkorm. Ózd

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1998-09-29
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1998-09-29

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
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Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

28

44

14

Állami támogatás

0

5

5

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

4

2

2

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0

1

180

Egyéb támogatás

8

0

5

Összesen

40

52

206

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

8

16

49

Működési költségek (rezsi)

0

0

2

Anyagköltség

5

2

2

Igénybe vett szolgáltatás

23

16

18

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1

0

68

Összesen

37

34

139

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

2016
12

2017
25
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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 támogatás

Közreműködői

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

5195939

103919

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

26666500

533330

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0

0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0

0

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatás

84264680

1685275

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0

0

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0

0

Versenyeztetés

0

0

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Válasszon

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Annak ellenére, hogy a kazincbarcikai röplabdázás a helyi sportélet legeredményesebb ága a létesítményekkel való ellátottság nincs arányban az igényekkel. Nagyon
nehéz az edzések megszervezése, s az edzésidők kiszorítása a városi létesítményekben. A Don Bosco Sportközpont megnyitása csak a versenyzés feltételeit
javította, s főleg az utánpótlás edzés vonatkozásában semmilyen előrelépést nem jelentett. Ezen probléma megoldására a Regionális Röplabda Központ megépítse
hoz előrelépést, végleges megoldást. Az Regionális Akadémiai jelleg Kazincbarcikára kerülése nem csak a klubunk célja, hanem a Magyar Röplabda Szövetség
célkitűzései között is szerepel. Jelenleg ennek az akadémiai szintnek az alapjait tettük le azzal, hogy a korábbi évekhez képest bővítettük mind a csapatok számát,
mint a korosztályát,valamint elindulunk a szükséges infrastrukturális feltételek megteremtésében. Rövid távú célunk, hogy a környező településeken is fejlesszük a
bázisainkat, hogy megfelelő minőségi utánpótlás kinevelése régión belül valósulhasson meg. Ennek érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a
nemrégiben megalakult Ózdi Röplabda Clubbal, melynek keretében az ózdi röplabdások edzése, felkészítése a VRCK szervezésében és irányítása alatt történik.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Magyar Röplabda Szövetséggel együtt megalkotva a középhosszú távú koncepciót, kívánunk egy munkacsarnokot építeni, hogy a növekvő utánpótláscsapataink
részére megfelelő színvonalon tudjuk az edzéseket tartani. Ezen kívül lehetőségünk nyílik régiós és utánpótlás kupák, tornák, bajnoki fordulók megrendezésére is,
ami szintén a Régiós Központtá válás egyik alapfeltétele. A kiviteli tervek elkészítése befejeződött jelenleg a közbeszerzési kiírás előkészítésén dolgozunk, beleértve
ebbe a forrásoknak a teljes feltöltését is ( önrész és a TAO támogatás) Ebben a pályázatban a Regionális Központ bútorzatát,. sporteszközeit, sportfelszereléseit
kívánjuk megpályázni, részben tárgyi eszköz soron, részben utánpótlás-nevelés ráfordításai soron. Az MRSZ és klubunk céljai közösek, így bízunk abban, hogy a
pályázatunk pozitív elbírálást kap.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportszervezetünk –s ebbe beleértjük az utánpótlás-neveléssel és versenyeztetéssel foglalkozó VRCK Egyesület, valamint a felnőtt férfi csaptat versenyeztetésével
és felkészítésével foglalkozó VRCK Volleyball KFT-t is – közép és hosszutávu fejlesztési programja öt olyan elemre bontható, amelyek összességében növelik
Sportszervezetünk eredményességét. Minden korosztályt tekintve tartósan a hazai élmezőnyhöz akarunk tartozni, felnőtt csapatunknál a tartós és egyre
eredményesebb nemzetközi szereplés a cél, s ezért a programjainkat is ennek megfelelően alakítottuk ki. 1.VRCK-UFP: Utánpótlás bázisfejlesztési program. A helyi
mennyiségi és minőségi utánpótlás növeléshez képest új elem az idei pályázatunkban a z Ózdi Röplabda Clubbal történő együttműködés elindítása, melyet mindkét
fél céljainak elérése érdekében határoztunk el( az együttműködési megállapodás a mellékletben található 2. VRCK-RRK: Regionális Röplabda Központ. Az MRSZ
sportágfejlesztési stratégiájához igazodva folyamatosan végezzük a területi szövetség későbbi megalakulásához szükséges adatgyűjtést és szervező munkát. Erre a
feladatra egy külön sportszervező munkatársat foglalkoztatunk. Ahogy az előzőekben is írtuk az RRK megvalósítása várhatóan nyár végén kezdődik el és jövő év első
felének végén kerülhet átadásra. 3. VRCK-RÉP : Röplabda Életpálya Program. Ebben a programban elsősorban a jelenlegi aktív junior és felnőtt korú röplabdások
képzésével, röplabdás szakmai továbbképzésével foglalkozunk. Jelenleg is négy aktív és három korábbi játékosunk vesz részt valamilyen képzésben. 4. VRCK-RRS
:Röplabda Road Show A röplabdázás regionális népszerűsítése érdekében a korábban is rendszeresen végzett, s szorosan vett környék általános iskoláira kiterjedő
bemutatásokat szeretnénk kiterjeszteni regionális szintre.2018.áprilisában igen sikeres bemutatót tartottunk Ózdon, s ezt szeretnénk folytatni az
elkövetkezőekben.Mindenképpen önálló programokat szervezünk, az úgynevezett sportág kiválasztó rendezvényeket kevésbé hatékonynak tartjuk. 5. VRCK-TSP:
Térségi Strandröplabda Program. A strandröplabdával kapcsolatos tervezetünket az elkövetkezendő időben fogjuk aktualizálni. 6.VRCK-HTK: Hátáron túli kapcsolatok
fejlesztése. Folyamatban van a Club határon túli kapcsolatainak a fejlesztése, első körben a közeli szlovák röplabda clubokkal, iskolákkal történő együttműködés
fejlesztése. Erre a projektra a közel jövőben részletes tervet, programot dolgozunk ki.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Mind a Régiós Központtá válással, mind a jelenleg tervezés alatt álló, és ebben a TAO évben megpályázandó munkacsarnok megépülésével Kazincbarcika és
környékén a röplabda sportág hatalmas lendületet fog kapni. Célunk a minőségi képzésen túl az MRSZ sportfejlesztési programjához igazodva a tömegesítés mind
kisiskolás, mind az idősebb korosztály tekintetében. A régiós tornák és kupák megszervezésén túl lehetőséget szeretnénk adni azon baráti és hobbicsapatoknak is,
akik szimpatizálnak a röplabdával. Természetesen ezen feladatok mind munkaerő-kapacitás tekintetében is szűk keresztmentszetet jelenthetnek. Sportfejlesztési
programunk számos pozitív társadalmi változás lehetőségét foglalja magában. A kitűzött célok - az utánpótlás bázis szélesítése, infrastrukturális fejlesztések,
szakember állomány bővítése és képzése - a sport minden szféráját (iskolai- és diáksport, rekreációs és szabadidősport, versenysport) pozitívan érintik. A várható
hatások összhangban vannak mind a Sport XXI Nemzeti Sportstratégia, mind az Európa Bizottság által elfogadott Fehér Könyv a sportról alapján megfogalmazott
legfontosabb társadalmi célokkal úgy, mint a sport szerepének erősítése az oktatásban, a népegészség javítása, közösségi érzés és produktivitás elősegítése.
Amennyiben terveink megvalósításával sikerül egy hatékonyan és eredményesen működő sportszervezetet kialakítanunk, úgy reményeink szerint egyre több fiatal
számára tudunk majd lehetőséget biztosítani a fejlődésre és előrelépésre, vagy pusztán a szabadidő hasznos eltöltésére. Ezáltal szeretnénk elérni, hogy a sport
széles rétegek mindennapi tevékenységévé váljon, mi pedig minél több képzett játékost adni a magyar röplabdának. A minőség javulásához természetesen az edzők
tekintetében is a minőséget kívánuk megcélozni, illetve a növekvő csapatlétszámhoz mérten kívánjuk növelni az alkalmazott edzőink számát is. Programunk jelentős
gazdasági hatásaként ezen kívül fontos megemlíteni, hogy a kivitelezés során régiós kivitelezőkkel kívánunk dolgozni. Ez a döntésünk is emeli a régiónk szintjét.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Adózás módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások (Ft/hó
)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

**********

Normál

80

12

180 500 Ft

36 000 Ft

2 598 000 Ft

**********

Normál

120

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

**********

Normál

160

12

180 500 Ft

36 000 Ft

2 598 000 Ft

**********

Normál

80

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

440

48

711 000 Ft

142 000 Ft

10 236 000 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Adóazonosít
ó

Születési
dátum

Munkakör

Végzettsé
g

Indoklás

Melléklet

**********

**********

**********

Pénzügyi szakember

Nem
releváns

A club adminisztritatív feladatainak ellátása, továbbá
gazdálkodással kapcsolatos ügyiratok kezelése, a könyvelési
csoporttal való kapcsolattartás, pályázati lehetőségek
lehetőségek igénybevételéhez kapcsolódó adminisztrációs
ügyintézés.

**********

**********

**********

Kommunikációs szakember

Nem
releváns

A clubnál a marketing-és reklámfeladatok, valamint a honlap
és a közösségi média felületeinek teljes körű kezelése.

**********

**********

**********

Egyéb

Nem
releváns

RRK beruházás előkészítése és a beruházás előkészítése

**********

**********

**********

Pénzügyi szakember

Nem
releváns

A megnövekedett gazdasági jellegű feladatok elvégzése,
mindenkor rendelkezésre álló saját foglalkoztatottat igényel.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen
támogatás
5040061

Ell. szerv. fiz. díj

51959

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

103919

5195939

Önrész (Ft)

5195939
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Elszámolandó
összeg
10339919

Teljes ráfordítás
(Ft)
10391878
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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2018/19 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)

Berendezési eszköz

RRK butorzat földszint

db

1

10304272

10304272

Berendezési eszköz

RRK butorzat I. emelet

db

1

6711950

6711950

Berendezési eszköz

RRK butorzat II. emelet

db

1

3623183

3623183

Berendezési eszköz

Mosógép

db

2

100000

200000

Berendezési eszköz

Szárítógép

db

2

120000

240000

Személyszállítási
eszköz

Kisbusz 8+1 fős

db

1

10300000

10300000

Informatikai eszköz

Televízió

db

1

150000

150000

Informatikai eszköz

Számítógép, laptop /op+office/

db

2

250000

500000

Sporteszköz

evezőgép-hátlehúzó

db

1

180000

180000

Sporteszköz

szobakerékpár

db

2

140000

280000

Sporteszköz

futópad

db

2

485000

970000

Sporteszköz

Multigép(Arnold Elit Keresztcsiga)

db

1

499000

499000

Sporteszköz

hátlehúzó gép

db

1

270000

270000

Sporteszköz

hyperhajlító gép

db

1

84900

84900

Sporteszköz

vádligép

db

1

99900

99900

Sporteszköz

combhajlító-feszítő gép

db

1

299000

299000

Sporteszköz

lábgép(lábtoló)

db

1

489000

489000

Sporteszköz

fabox 60-90 cm

db

2

35000

70000

Sporteszköz

fekvenyomó pad

db

2

105000

210000

Sporteszköz

állítható pad

db

2

64900

129800

Sporteszköz

húzódzkodó-tolódzkodó gép(állvány

db

1

129000

129000

Sporteszköz

eliptikus futógép

db

1

249500

249500
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Sporteszköz

taposógép

db

1

190500

190500

Pályatartozék

Hálómagasság mérő

db

1

80000

80000

Pályatartozék

Kisszék pályatörlőknek

db

10

5000

50000

Pályatartozék

Hálótartó oszlop borítás (pár)

pár

2

52000

104000

Pályatartozék

Bírói állvány /hálóhoz/

db

1

88000

88000

Pályatartozék

Birói állvány védő borítása

db

2

49500

99000

Pályatartozék

Labdafogó háló (nm)

nm

300

800

240000

Pályatartozék

5 részes mászókötél betolható
kivitelben

db

2

182000

364000

Pályatartozék

Kézi eredményjelző

db

6

15000

90000
37 295 005 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

RRK butorzat földszint

A ki/H01-00086/2017/MRSZ sz. jóváhagyó határozatban elfogadásra került egy multifunkciós sportcsarnok, utánpótlás csarnok
építése. Ezen beruházáshoz kapcsolódóan szükséges az épület berendezéseinek beszerzése, melyből a földszint bútorzatának
tervezésénél a legszükségesebb berendezési tárgyait vettük figyelembe. Az egyéb dokumentumoknál becsatolt árajánlat
részletesen tartalmazza az egységárakat.

RRK butorzat I. emelet

A ki/H01-00086/2017/MRSZ sz. jóváhagyó határozatban elfogadásra került egy multifunkciós sportcsarnok, utánpótlás csarnok
építése. Ezen beruházáshoz kapcsolódóan szükséges az épület berendezéseinek beszerzése, melyből az első emelet
bútorzatának tervezésénél a legszükségesebb berendezési tárgyait vettük figyelembe. Az egyéb dokumentumoknál becsatolt
árajánlat részletesen tartalmazza az egységárakat.

RRK butorzat II. emelet

A ki/H01-00086/2017/MRSZ sz. jóváhagyó határozatban elfogadásra került egy multifunkciós sportcsarnok, utánpótlás csarnok
építése. Ezen beruházáshoz kapcsolódóan szükséges az épület berendezéseinek beszerzése, melyből a második emelet
bútorzatának tervezésénél is a legszükségesebb berendezési tárgyait vettük figyelembe. Az egyéb dokumentumoknál becsatolt
árajánlat részletesen tartalmazza az egységárakat.

Mosógép

Az egyesület sportruházatának és egyéb textiliák mosásához elengedhetetlen.

Szárítógép

A működéshez feltétlenül szükséges a beszerzése, mivel az egyesület szárítógéppel nem rendelkezik

Kisbusz 8+1 fős

Az utánpótlás edzésekre való iskolák közötti gyors szállításra, valamint versenyeztetés kívánjuk használni.

Televízió

Az épülő Regionális Röplabda Központ előcsarnokában tervezzük elhelyezni.

Számítógép, laptop /op+office/ A bővülő gazdasági-pénzügyi létszám miatt szükség van a informatikai géppark bővítésére.
evezőgép-hátlehúzó

konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz

szobakerékpár

konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz

futópad

konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz

Multigép(Arnold Elit Keresztcsiga)konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz
hátlehúzó gép

konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz

hyperhajlító gép

konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz

vádligép

konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz

combhajlító-feszítő gép

konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz

lábgép(lábtoló)

konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköu

fabox 60-90 cm

konditerem tartozék

fekvenyomó pad

konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz

állítható pad

konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz
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konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz
húzódzkodó-tolódzkodó gép(állvány
eliptikus futógép

konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz

taposógép

konditerem tartozék, edzéseket segítő eszköz

Hálómagasság mérő

UP versenyeken a mérkőzések előtt is kötelező ellenőrizni az előírt hálómagasságot

Kisszék pályatörlőknek

A mérkőzéseken a kisegítő személyzet a kijelölt helyen csak kisszéken foglalhat helyet.

Hálótartó oszlop borítás (pár)

Kötelező baleset-és sérülésvédelmi elem

Bírói állvány /hálóhoz/

A mérkőzések alatt a vezető bíró kizárólag emelvényen foglalhat helyet.

Birói állvány védő borítása

A mérkőzések alatt a vezető bíró kizárólag emelvényen foglalhat helyet, melyet védőborítással kell ellátni.

Labdafogó háló (nm)

Az eredményjelző berendezéseket és az üvegablakokat védő háló

Erőnléti edzések egyik e.
5 részes mászókötél betolható kivitelben
Az UP.versenyek elengedhetetlen kelléke.

Kézi eredményjelző

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen
támogatás
25866505

Ell. szerv. fiz. díj

266665

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

533330

26666500
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Önrész (Ft)

11428500

Elszámolandó
összeg
37828335

Teljes ráfordítás
(Ft)
38095000

be/SFPHP02-00247/2018/MRSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 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

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0

0

0

0

0

0

0

Utóf.

0

0

0

0

0

0

0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Ha van terem- és strandröplabdában is igazolt játékosa, akkor csak a terem-nél szerepeltessék.
U10 és U11 korosztályok esetében az összes (férfi, női, vegyes) csapat számát kell feltüntetni a Női 17/18 indított csapat és a indítandó és a Női 18/19 indítandó
csapat oszlopokban!

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
Korosztály

Női

Női 17/18
indított csapat

Női 18/19
indítandó csapat

Férfi

Férfi 17/18
indított csapat

Férfi 18/19
indítandó csapat

Csapatok
összesen

U10 - manó

0

0

0

3

-

-

0

U11 - szupermini

0

0

0

5

-

-

0

U13 - mini

0

0

0

16

1

2

2

U14 (csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U15

0

0

0

18

1

1

1

U16 - serdülő
(csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U17 - serdülő

0

0

0

37

1

2

2

U18 - ifjúsági
(csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U19 - ifjúsági

0

0

0

40

1

2

2

U20 - junior (csak
strand)

0

0

0

0

0

0

0

U21 - junior

0

0

0

18

1

1

1

U22 - junior (csak
strand)

0

0

0

0

0

0

0

Egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

137

5

8

8
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A teljes igazolt UP játékosok számának
nincs strandröplabda UP játékosom

Részvétel StartUP eseményen

Igényelhető összeg a teljes igazolt létszámra

-

-

min. 1 eseményen

400 000 Ft/fő

min. 2 eseményen

460 000 Ft/fő

min. 3 eseményen

490 000 Ft/fő

min. 4 eseményen

520 000 Ft/fő

min. 5 eseményen

550 000 Ft/fő

Teremröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők
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): 0
2017/2018-as U21-U19-U17 bajnokságban az 1-6. helyezést elért csapatok száma: 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 2017-es Magyar Bajnokság) főtáblán (1-16.
hely), vagy válogatott szintűversenyrendszerben indulnak: 0
StartUP programnak megfelelő versenyek rendezésének száma: 0
Hány UP játékos végzett a Magyar Bajnokság 1-4. helyek valamelyikén? 0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás
Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (terem):

137 fő

Vegyes igazolások száma teremröplabdából:

0 fő

Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (strand):

0 fő

17/18-ban indított csapatok csapatok száma (terem):

5

18/19-ben indítandó csapatok csapatok száma (terem):

8

17/18 indított és 18/19 indítandó csapatok száma különbözete (terem):

3

17/18-ban indított csapatok csapatok száma (strand):

0

18/19-ben indítandó csapatok csapatok száma (strand):

0

17/18 indított és 18/19 indítandó csapatok száma különbözete (strand):

0

U10, U11, U13-as OMK 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma

0

U10, U11, U13-as OMK 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás:

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

U13 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma:

1

U13 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás:

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

U15, U17, U19-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma:

3

U15, U17, U19-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás:

3 csapat * 5 000 000 Ft/csapat = 15 000 000 Ft

U21-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma:

1

U21-es 17/18-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:

400 000 Ft/fő

Igazolt játékosok után járó támogatás (terem):

137 fő * 400 000 Ft/fő = 54 800 000 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás:

0 fő * 400 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

17/18-ban indított csapatok után járó támogatás:

25 000 000 Ft

17/18 indított és 18/19 indítandó csapatok számának különbözete alapján jutó támogatás:

3 * 1500000 = 4 500 000 FT

2017/2018-as U21-U19-U17 bajnokságban az 1-6. helyezést elért csapatok után járó plusz támogatás

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

Teremröplabda UP játékosok és csapatok után járó teljes támogatás:

84 300 000 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 * 60 000 Ft = 0 Ft

StartUP program versenyrendezésért járó plusz támogatás

0 * 2 000 000 Ft = 0 Ft

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

0 * 200 000 Ft = 0 Ft

Strandröplabda UP játékosok és csapatok után járó teljes támogatás:

0 Ft

Maximum igényelhető teljes támogatás utánpótlás jogcímen:

84 300 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
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2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportfelszerelés

cipő teremhez

pár

100

45000

4500000

Sportfelszerelés

edző nadrág hosszú

db

100

4000

400000

Sportfelszerelés

edző póló

db

160

5500

880000

Sportfelszerelés

mérkőzés mez

db

105

12000

1260000

Sportfelszerelés

mérkőzés nadrág

db

105

6000

630000

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

115

12000

1380000

Sportfelszerelés

térdvédő /pár/

pár

125

15000

1875000

Sportfelszerelés

utazó póló

db

125

8000

1000000

Sportfelszerelés

Utazómelegítő

szett

70

25000

1750000

Sportfelszerelés

Röplabda (terem, strand hivatalos
versenylabda)

db

100

25000

2500000

Sportfelszerelés

Röplabda (edzéslabda, könnyített, iskolai,
speciális labda)

db

60

10000

600000

Sporteszköz

Ugrókötél

db

40

3000

120000

Sporteszköz

Ütőállvány gép

db

2

297000

594000

Sporteszköz

Sáncgép

db

1

375000

375000

Sporteszköz

Feladó kosár

db

3

98000

294000

Pályatartozék

Edzőháló /terem és strand/

db

2

60000

120000

Pályatartozék

Antenna készlet (tokkal)

pár

5

15000

75000

Pályatartozék

Versenyháló /terem és strand)

db

1

100000

100000

Pályatartozék

Verseny strandröplabda oszlop /pár/,
hüvellyel, talpfával

pár

1

500000

500000

Sporteszköz

Nyomásmérő

db

2

15000

30000

Sporteszköz

Jelölőmez

db

4

2000

8000

Sporteszköz

Koordinációs létra

db

4

10000

40000
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Pályatartozék

Verseny Oszlop /pár/ hüvelyes

pár

2

380000

760000

Pályatartozék

Versenyháló /terem és strand)

db

3

60000

180000

Sporteszköz

súlyzótárcs gumis

db

32

12000

384000

Sporteszköz

Súlyzókészlet

db

5

20000

100000

Sporteszköz

gugoló állvány

db

2

44900

89800

Sporteszköz

súlyzórúd-20 kg-os

db

4

34900

139600

Sporteszköz

súlyzórúd 15 kg-os

db

2

29900

59800

Sporteszköz

franciarúd

db

2

24900

49800

Sporteszköz

Medicinlabda

db

40

15000

600000

Sporteszköz

Labdatartó kocsi

db

4

50000

200000

Sporteszköz

Bosu

db

10

29990

299900

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

bemelegítő krém

U21

db

10

4500

45000

Gyógyszer

Fagyasztó spray

U21

db

10

2500

25000

Gyógyszer

masszázs olaj

U21

db

6

3400

20400

Gyógyszer

Ragtapasz

U21

db

5

1500

7500

Diagnosztikai eszköz

Defibrillátor

U17

db

1

480000

480000

Diagnosztikai eszköz

Masszázságy

U21

db

1

150000

150000

Gyógyszer

Jégakku

U21

db

10

1400

14000

Gyógyszer

Jégakku

U17

db

20

1400

28000
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2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan típusa

Korosztály

Bérlés
helye

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Terem

U21

Egyéb
telepules

6000

40

12

480

2880000

Terem

U21

Egyéb
telepules

8000

15

2

30

240000

Terem

U19

Egyéb
telepules

8000

15

2

30

240000

Terem

U17

Egyéb
telepules

6000

14

11

154

924000

Terem

U17

Egyéb
telepules

8000

15

2

30

240000

Terem

U15

Egyéb
telepules

8000

15

2

30

240000

Terem

U13

Egyéb
telepules

8000

8

2

16

128000

Terem

U17

Egyéb
telepules

5000

40

10

400

2000000

Terem

U19

Egyéb
telepules

5000

20

10

200

1000000

Strandröplabda
pálya

U17

Egyéb
telepules

10000

50

3

150

1500000
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Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)
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2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

**********

EKHO

80

12

200 000 Ft

44 850 Ft

2 938 200 Ft

**********

EKHO

80

12

200 000 Ft

44 850 Ft

2 938 200 Ft

**********

EKHO

48

12

80 000 Ft

11 700 Ft

1 100 400 Ft

**********

EKHO

48

12

80 000 Ft

11 700 Ft

1 100 400 Ft

**********

EKHO

48

12

80 000 Ft

15 600 Ft

1 147 200 Ft

**********

EKHO

160

12

650 000 Ft

126 750 Ft

9 321 000 Ft

**********

EKHO

160

12

413 000 Ft

80 535 Ft

5 922 420 Ft

**********

EKHO

48

12

80 000 Ft

15 600 Ft

1 147 200 Ft

**********

Normál

160

12

250 000 Ft

48 750 Ft

3 585 000 Ft

**********

Normál

80

12

140 000 Ft

27 300 Ft

2 007 600 Ft

**********

Normál

80

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

**********

EKHO

48

12

80 000 Ft

15 600 Ft

1 147 200 Ft

**********

EKHO

48

12

80 000 Ft

15 600 Ft

1 147 200 Ft

**********

Egyéb

160

12

450 000 Ft

87 750 Ft

6 453 000 Ft
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2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Adóazonosít
ó

Születési
dátum

Munkakör

Licensz

Foglalkoztatott
korosztály

**********

**********

**********

Edző

B

U19

Több éves NB I-es multtal rendelkező( volt
válogatott)játékos,jó pedagógiai érzékkel.

**********

**********

**********

Edző

D

U15

Felsőfokú végzettségű testnevelő-edző félig
aktív játékosként végzi edzői tevékenységét.

**********

**********

**********

Edző

D

U17

Korábban jó röplabdás nevelő edzőként új
bázis szervezése a középiskolás
korosztályban.

**********

**********

**********

Edző

D

U13

Általános iskolai vezető testnevelő,új bázisKazinczy tagiskola-indításához

**********

**********

**********

Edző

B

U17

Ádám Jenő Tagiskola U 15-os korosztályának
edzője

**********

**********

**********

Szakmai
igazgató

Nem
rel.

Egyetemi/főiskolai

AVRCK és ezen belül főleg a kazincbarcikai
utánpótlás nevelés szakmai igazgatója

**********

**********

**********

Szakmai
igazgatóhelyettes

Nem
rel.

Egyetemi/főiskolai

Az Ózdi utánpótlás nevelés szervezője és
szakmai igazgatója

**********

**********

**********

Edző

D

U17

U-17-ös korosztály edzője.

**********

**********

**********

Technikai
vezető

Nem
rel.

Egyetemi/főiskolai

Utánpótlás technikai vezetésének ellátása.

**********

**********

**********

Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem
rel.

Egyetemi/főiskolai

A MRSZ stratégiai fejlesztési koncepciójával
összefüggésben a Területi Szövetség
megszervezésének előkészületi munkái,
valamint a RRK beruházási előkészítésében
adminisztrációs teendők ellátása

**********

**********

**********

Edző

D

U13

UP edző

**********

**********

**********

Edző

C

U19

Edzői feladatok ellátása

**********

**********

**********

Edző

D

U19

UP edzői feladatok ellátása

**********

**********

**********

Edző

B

U21

UP edzői feladatok ellátása
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

21893900

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

769900

Személyszállítási költségek

5200000

Nevezési költségek

554680

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

5450000

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

1250000

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

9392000

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

5200000

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

41389020

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0

Összesen

91099500

2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen
támogatás
81736758

Ell. szerv. fiz. díj

842647

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

1685275

84264680
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Önrész (Ft)

9362742

Elszámolandó
összeg
92784775

Teljes ráfordítás
(Ft)
93627422
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Általános Képzés
2018/19 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

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0
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Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Szakképzés
2018/19 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

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0
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Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Versenyeztetés
2018/19 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj

0

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja

0

Összesen

0

2018/19 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0
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Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0

be/SFPHP02-00247/2018/MRSZ
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

103919

103919

51959

155878

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

533330

533330

266665

799995

Utánpótlás-nevelés

1685275

1685294

842647

2527922

Összesen

2322524

3483795

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Sportfejlesztési program elkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pénzügyi elszámolásban, aktiválásban,nyilvántartásban való részvétel.

Utánpótlás-nevelés

Utánpótlás-nevelés fedezetéhez forrás szerzés, pénzügyi elszámolásokban való részvétel.
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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: Kazincbarcika, 2018. 11. 18.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kárpáti László (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.
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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: Kazincbarcika, 2018. 11. 18.
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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 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 kedvezményezett státuszáról
Alulírott Kárpáti László, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika (kedvezményezett neve) aláírásra
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika (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 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: Önkormányzat

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: Önkormányzat

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.
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[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett 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: Kazincbarcika, 2018. 11. 18.

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

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

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

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Kárpáti László (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.

Kazincbarcika, 2018. 11. 18.

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 2018/2019-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

Nettó*

Versenyeztetés támogatása
*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: Kazincbarcika, 2018. 11. 18.

Kárpáti László
elnök
Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

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

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2018. július 1. - 2019. 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 2018. július 1. és 2019. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi
évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

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

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év
2017

Összeg
2765838

Pénznem
Ft

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

Magyar Röplabda Szöv.

59834612

2 765 838 Ft

59 834 612 Ft

Kelt: Kazincbarcika, 2018. 11. 18.
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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: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-23 11:49:53
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:
2018-04-25 17:06:22
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-04-23 11:41:22
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:
2018-04-27 16:22:06
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 15:48:31
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-08-27 16:02:32
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 16:37:58
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:
2018-08-24 18:00:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-08-10 14:20:30

DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

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

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-27 19:57:16
Feltöltés / Megtekintés

Adminisztr. vezető(Husi Józsefné) (Pénzügyi szakember) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

4040kommunikáció(Tóth Milán) (Kommunikációs szakember) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

RRK proj.men.Kárpáti L. (Egyéb) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

könyvelő (Pénzügyi szakember) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Bokor Elek (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 18:37:43
Feltöltés / Megtekintés

Kovács Zoltán Béla (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 18:38:02
Feltöltés / Megtekintés

Pásztor Péter (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 18:38:16
Feltöltés / Megtekintés

Béres Lajos Csaba (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 18:38:46
Feltöltés / Megtekintés

Bagó László (Edző) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-07-03 11:33:15
Feltöltés / Megtekintés

UP. szakmai ig.Dudás András (Szakmai igazgató) melléklete

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-08-24 17:11:20
Feltöltés / Megtekintés

Up szakmai ig.h. Ózd Veres Zoltán (Szakmai igazgató-helyettes) melléklete
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Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-08-24 17:12:34
Feltöltés / Megtekintés

Hangonyi László (Edző) melléklete

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-08-24 17:13:30
Feltöltés / Megtekintés

Molnár Sándor (Technikai vezető) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Serák Gabriella (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Máté László (Edző) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-08-10 11:56:05
Feltöltés / Megtekintés

Nagy Andrea (Edző) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-07-04 09:39:12
Feltöltés / Megtekintés

Szilák Boglárka (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-08-10 11:57:17
Feltöltés / Megtekintés

Oravec Daniel (Edző) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-08-10 15:18:36

Kelt: Kazincbarcika, 2018. 11. 18.
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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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

Edzőtáborok száma

db

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

Egyéb indikátorok:
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Célérték (támogatási
időszak vége)

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

U18

fő

U17

fő

U16

fő

U15

fő

Egyéb indikátorok
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Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

5040061

51959

103919

5195939

5195939

10339919

10391878

Tárgyi eszköz beruházás

25866505

266665

533330

26666500

11428500

37828335

38095000

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

25866505

266665

533330

26666500

11428500

37828335

38095000

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0

0

0

0

0

0

0

- ebből utófinanszírozott

0

0

0

0

0

0

0

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

81736758

842647

1685275

84264680

9362742

92784775

93627422

Képzés

0

0

0

0

0

0

0

- ebből általános képzés

0

0

0

0

0

0

0

- ebből szakképzés

0

0

0

0

0

0

0

Versenyeztetés

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

112643324

1161271

2322524

116127119

25987181

140953029

142114300

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10000

Tárgyi
15000

Utánpótlás
10000

Képzés
0
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Versenyeztetés
0

Összesen
35000

be/SFPHP02-00247/2018/MRSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (56 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_1524750511.pdf (Szerkesztés alatt, 597 Kb, 2018-04-26 15:48:31) 217b5b65f2e3ae1a332b92b61fe943d4fe95c431b8fc4ba1ab94908573592185
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)
alairasicimpeldany2018.04.17._1524668782.pdf (Szerkesztés alatt, 800 Kb, 2018-04-25 17:06:22)
73df8d017f17e11c431962894d045782f7f732a2fc62389adfd3094db4315f2b
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
teremberlettaomell_1524851836.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-27 19:57:16) fd4371260ac34780c5204cfb49e248d0b60f720f0244c8728d4973b27a41f938
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
deminis_1524753532.pdf (Szerkesztés alatt, 716 Kb, 2018-04-26 16:38:52) df05e3681bff543103cfad2f07db87a1c019469a682438e786a88e555bf4a453
deminimisclubhianyp.2018.08.10_1533903630.pdf (Hiánypótlás, 4 Mb, 2018-08-10 14:20:30)
98fa885a0485b3c090de34a29c6ba211cfe8e6ec80226cfbf662a1dc9c4f50da
Egyéb dokumentumok
vrckszervezetif.18_01052018_14075_1525182342.pdf (Szerkesztés alatt, 986 Kb, 2018-05-01 15:45:42)
4c5fb001483433c708ad92f271f536d5318bebcccca85d1c5e2062daf7a829c6
egyuttm.megall.kft-club_1524766298.pdf (Szerkesztés alatt, 774 Kb, 2018-04-26 20:11:38)
0a23d483fa8daccbc5d045c4dce2aab952a063484d0d8bbd24d6464b91a81a13
egyuttmuk.ozd_1524766306.pdf (Szerkesztés alatt, 771 Kb, 2018-04-26 20:11:46) 20f1fd762bd500adfbfe4ccf14eef9ef3b702e33580424e00d96bfaf00895387
kisbuszarajanlat_1524766792.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2018-04-26 20:19:52) 8be99ba4e5c48b47697ecf54ab350586e0e6458d4a2e80736c7b98fc130961bb
arajanlatarnoldeszkozokre_1533897026.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-08-10 12:30:26)
bef070d6b68a79b2b6cbeb5996ade075b9d4106a0fbec6f57797feb14718cbc4
arajanlatszertarsport_1533897043.pdf (Hiánypótlás, 283 Kb, 2018-08-10 12:30:43) 7b470a0b9788bfd938fe8d9e64ff82def99d0ef00a430d35c8f5bbeacb516458
szertarsportaraj.3._1535123912.pdf (Hiánypótlás, 593 Kb, 2018-08-24 17:18:32) a225c281abc75199ab2533d61ec95b0fd3f4eccaf46d9ece2e3f511e48c99c92
latszam2018-19clubpaly_1535124856.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-08-24 17:34:16) dfead053039b9b76916e297d0af0fbe07f3ca2898b850c2db236162e3413f42f
szertarsport2._1535126414.pdf (Hiánypótlás, 642 Kb, 2018-08-24 18:00:14) e1168560b1e2cd32fc8e0b68aa0b0c98a1370d1338affab2c4cfc2124250d616
korosztalyfejlodes_1524836278.pdf (Szerkesztés alatt, 534 Kb, 2018-04-27 15:37:58)
6135743db40190c331fe716da56551f079f12fd5e03018a7e51d0735ce4990db
arajanlatvivaxklubnak_1524669672.pdf (Szerkesztés alatt, 151 Kb, 2018-04-25 17:21:12)
004b5ad1d624b177dd2d673776e7c57f007975adb152ff355b50ed844613c472
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminy._1524750546.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-26 15:49:06) 334e6feb63a8da19a463bde3b50691346aff01373f0af7365539aad64099e7d3
nyilatkozat00247tarsasagiesoszt_1535378552.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-08-27 16:02:32)
bb0f80ee4e1f87643fcd249dd98b6317f1de6d7f147ad2ca2edefa3bc96382c6
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonatclub2018.04.20_1524476993.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-23 11:49:53)
3bce913f980dbedd78177a1269b78550e852aeb6b695d0243817e453b67955af
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (10300002-1056490549020184)
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clubig.ktsgmrsz_1524838926.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-27 16:22:06) 1e04554cda54f81972665f7664fa4a436dc0e14515ff9ee5b1ccfb2f57a1365d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoig.club2018.04.20_1524476482.pdf (Szerkesztés alatt, 607 Kb, 2018-04-23 11:41:22)
d441366d407cd01e232a0cb9bbf21d20e45254ff3d79dd936fe13a7fb630a8aa
adoig.club2018.04.20_1524476482.pdf (Szerkesztés alatt, 607 Kb, 2018-04-23 11:41:22)
d441366d407cd01e232a0cb9bbf21d20e45254ff3d79dd936fe13a7fb630a8aa
adoig.club2018.04.20_1524476482.pdf (Szerkesztés alatt, 607 Kb, 2018-04-23 11:41:22)
d441366d407cd01e232a0cb9bbf21d20e45254ff3d79dd936fe13a7fb630a8aa
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2._1524753478.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-26 16:37:58) 93a4065e9daa9439a2323716caecd434374f8dd37b982f5e92d3e23e9b3f9bbf
veresz._1525186484.pdf (Szerkesztés alatt, 630 Kb, 2018-05-01 16:54:44) 61f92864300cc19579b01b08c2a8702cf6a43dc635f6e70a64c89890598d6a65
Nagy Andrea (Edző) melléklete
nagyandrea_1525186508.pdf (Szerkesztés alatt, 617 Kb, 2018-05-01 16:55:08) d190db70fdcdb6bc3089520ad96c39336945fb941063e3faacaee4b2ca1da134
nagyandreoklev._1530689952.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-07-04 09:39:12) 220b7203f9f934a4412e876836d5af5e597bb9bd108f3a7001908ea231dd6f12
Bokor Elek (Edző) melléklete
bokorelekokl._1505345087_1524760663.pdf (Szerkesztés alatt, 362 Kb, 2018-04-26 18:37:43)
62805dc041585ae4f1d67087f3fe99e0ee4b6e921d75f10b7b57711feaffe78e
Kovács Zoltán Béla (Edző) melléklete
kovacszoltanokl._1505345109_1524760682.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-26 18:38:02)
4d643982460323ddbe4cf72fbbe210b84107f53dd866ab1942dbe1ca05f1017f
Pásztor Péter (Edző) melléklete
oklevel-pasztorpeter_1505480411-1_1524760696.jpg (Szerkesztés alatt, 246 Kb, 2018-04-26 18:38:16)
59ec80ffc58ed77cc5d2ecd563a6dd1037c1048968cfca04c45c5269274d15df
Béres Lajos Csaba (Edző) melléklete
oklevel-berescsaba_1505480381_1524760726.jpg (Szerkesztés alatt, 915 Kb, 2018-04-26 18:38:46)
1af3ed0646dd005fa6cb0efbb9b590e87cd4392a4570b969059ec5eb4b341f3f
UP. szakmai ig.Dudás András (Szakmai igazgató) melléklete
dudasaedzoi_1512652056-1_1533894329.pdf (Hiánypótlás, 246 Kb, 2018-08-10 11:45:29)
2147941445a25c4f078f3d4454f2d3853dbfb0fa8a57ed7913b4da884ca88214
dudasaedzoi_1512652056-1_1533894413.pdf (Hiánypótlás, 246 Kb, 2018-08-10 11:46:53)
2147941445a25c4f078f3d4454f2d3853dbfb0fa8a57ed7913b4da884ca88214
dudasandrasoneletrajzstb_1535123480.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-08-24 17:11:20)
6b632689899c4aef40be89addbcbcf8afa09ad04201fd9f27bd497abcb144749
dudasandrasokl._1524842143.pdf (Szerkesztés alatt, 515 Kb, 2018-04-27 17:15:43)
1aac6ee37969126184a0df22a244787ed03e4048d0b43bec1c3dcd58d2940fa5
Máté László (Edző) melléklete
matelaszlooklevel_1533894928.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-08-10 11:55:28) c6de0775a06732c770bc8d6c05332f61762874f31ced23d212b4f61d4cd320a6
matelaszlooklevel_1533894965.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-08-10 11:56:05) c6de0775a06732c770bc8d6c05332f61762874f31ced23d212b4f61d4cd320a6
Szilák Boglárka (Edző) melléklete
szilakboglarka_1533895037.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-08-10 11:57:17) 4b437552d2d07d684230150305cb68a1e3b950091b0c00ad1dc0d397b235c2c6
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Up szakmai ig.h. Ózd Veres Zoltán (Szakmai igazgató-helyettes) melléklete
vereszoltanokl.1.pd_1530610036.pdf (Hiánypótlás, 753 Kb, 2018-07-03 11:27:16) 563b58edb359637cfd23749ce63b74de6df23247bd6a29ab12d799c8d958ba81
vereszoltanokl.2.pd_1530610054.pdf (Hiánypótlás, 619 Kb, 2018-07-03 11:27:34) 079e0356d6637f2ab03cca240f0d13a9ce3e33f38eb23b85fc813c800c49515a
vereszoltanoneletr.stb_1535123554.pdf (Hiánypótlás, 7 Mb, 2018-08-24 17:12:34) 04bc58446b838cbe2ddc611ba6bd17fefb1aa9c8d061b179ce2bb732cfeac7d9
vereszoltanig._1524838643.pdf (Szerkesztés alatt, 630 Kb, 2018-04-27 16:17:23) 4e552a5939917da90ac161ef763f9d23eabda27c0061bc696ea4a0afc6af4f37
Bagó László (Edző) melléklete
bagolaszlooklev_1530610395.pdf (Hiánypótlás, 713 Kb, 2018-07-03 11:33:15) 32640b9886f3d56e31dac472a020f91a5bc0dc55eb74cebb7b8648417c823613
bagolaszloig._1524838375.pdf (Szerkesztés alatt, 610 Kb, 2018-04-27 16:12:55) e1395331427cf69351557110fd5f59d450bb9485921f39e2a13b172284726bce
Oravec Daniel (Edző) melléklete
danieloravecz_1533904940.pdf (Hiánypótlás, 479 Kb, 2018-08-10 14:42:20) e6dd14d42b557336dd5c96a7c50ff73697e168a389d9faeee821607c0ef3d0d4
oravezdiploma_1530088792_1533907116.pdf (Hiánypótlás, 5 Mb, 2018-08-10 15:18:36)
0e452108ffea48e04badad9a04e91ec7251a778254ad5a0b8ca118ccfe9d0ece
Hangonyi László (Edző) melléklete
hangonyioklevel_1535123399.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-08-24 17:09:59) 95f0db79b63c1e4c1d1840837797b0897604b222f6209de5ba95e1db86016441
hangonyiledzoistbhianyp._1535123610.pdf (Hiánypótlás, 3 Mb, 2018-08-24 17:13:30)
70b01a2c5d6d95a27351bd650d801d0df1fa4690730a0976a6ca03e68941b3eb
szilakboglarkaig._1524838549.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-27 16:15:49) 66f4f2b7cd0b8355118fabc87207db0d5a6a0a7c96daf21d849b590eee68b48f
veresimreoklev._1530689794.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-07-04 09:36:34) 83c4f8c3013fedf0f6b9f4dd3aaf7f4021075e1017a45aa222214f30849dfc8b
veresimreig._1524838474.pdf (Szerkesztés alatt, 652 Kb, 2018-04-27 16:14:34) 86f0e0dd55d1ac87fec0ec9dc54c5f1406927b3646e1a13d3ba8d6cb9bdf7113
bagolaszloig._1524838435.pdf (Szerkesztés alatt, 610 Kb, 2018-04-27 16:13:55) e1395331427cf69351557110fd5f59d450bb9485921f39e2a13b172284726bce
nagyandrea_1524838500.pdf (Szerkesztés alatt, 649 Kb, 2018-04-27 16:15:00) fb530e8730e8b862762e9d29eb82846d0aa2374873d504b8cf554d2fb75681d9
matelaszlobiz._1524839154.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-27 16:25:54) c25d1926b40b805c63c1568a02d674303f67de3b179f4896fc9420068ee341f3
berescsabaokl._1524840118.pdf (Szerkesztés alatt, 729 Kb, 2018-04-27 16:41:58)
0b22563822da93066ee78647ddd564ee19d83e11395e4d5b8f2ec2da0bcef5e4
matelaszlobiz._1524840168.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-27 16:42:48) c25d1926b40b805c63c1568a02d674303f67de3b179f4896fc9420068ee341f3
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