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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

KAPOSVÁRI RÖPLABDA AKADÉMIA

Gazdálkodási formakód

521

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

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18225947-1-14

Bankszámlaszám

12072514-01314463-00100005

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzati
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzati
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

7400

Város

Kaposvár

Közterület neve

Somssich Pál

Közterület jellege

utca

Házszám

18

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

7400

Város

Kaposvár

Közterület neve

Somssich Pál

Közterület jellege

utca

Házszám

18

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
Telefon

+36 30 227 83 79

Honlap

http://roplabdaakademia.hu E-mail cím

Fax

oroszferenc76@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Orosz Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 227 83 79

E-mail cím

oroszferenc76@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Csendes Balázs

2020-04-03 12:27

M obiltelefonszám
+36 30 991 01 69

E-mail cím
csendes.balazs76@t-online.hu
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Kodály Zoltán Központi Általános Iskola
tornaterme

állam

KLIK

18

Felk. és
versenyeztetés

Gárdonyi Tagiskola tornaterme

állam

KLIK

8

Felk. és
versenyeztetés

Toldi Tagiskola tornaterme

állam

KLIK

6

Felk. és
versenyeztetés

Táncsics Mihály Gimnázium sportcsarnoka

állam

KLIK

16

Felk. és
versenyeztetés

Munkácsy Mihály Gimnázium tornaterme

állam

KLIK

9

Felkészülés

Honvéd Utcai Tagiskola tornaterme

állam

KLIK

5

Felkészülés

Kisfaludy Utcai Tagiskola tornaterme

állam

KLIK

5

Felkészülés

Közgazdasági Szakközépiskola tornaterme

állam

KLIK

12

Felkészülés

Élelmiszeripari Szakközépiskola tornaterme

állam

KLIK

8

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

2011-08-06

A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2011-09-05

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

2020-04-03 12:27
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2018/19 évi gazdálkodásának és a 2020. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2018

2019

2020

Önkormányzati támogatás

16,5 MFt

16 MFt

16 MFt

Állami támogatás

2 MFt

2 MFt

2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

5 MFt

5 MFt

5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

149 MFt

150 MFt

220 MFt

Egyéb támogatás

4 MFt

4 MFt

4 MFt

Összesen

176,5 MFt

177 MFt

247 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2018

2019

2020

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

140 MFt

140 MFt

140 MFt

Működési költségek (rezsi)

15 MFt

15 MFt

20 MFt

Anyagköltség

1 MFt

1 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

15 MFt

15 MFt

30 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

5 MFt

5 MFt

50 MFt

Összesen

176 MFt

176 MFt

245 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

2020-04-03 12:27

2018
130 MFt

2019
140 MFt

2020
150 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

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Személyi jellegű ráfordítások

3 816 122 Ft

76 322 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

214 505 Ft

4 290 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

150 000 000 Ft

3 000 000 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Versenyeztetés

3 699 897 Ft

73 998 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj

2020-04-03 12:27

Beadá
s

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Kérelem részletes leírása
Ismertesse a kérelmező szervezet 2020/21-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A Kaposvári Röplabda Akadémia 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy röplabda utánpótlás nevelő tevékenységet folytasson, összefogja és egységes szakmai irányítás
alá helyezze a helyi leány és a fiú vonal tevékenységét. Az utánpótlás műhely a helyi NB I-es felvevő egyesületek és a város összefogásával jött létre. Az Akadémia
jelenleg a szövetség által kiírt összes korosztályban biztosítja játékosai számára a kulturáltan eltölthető szabadidős sporttevékenységet és a röplabdázóvá váláshoz
szükséges oktató, nevelő munkát. Az U21-es korosztálytól az U10-es korosztályig, illetve az előkészítő csoportokban működtetünk csapatokat. Célunk az, hogy minél
több helyi fiatal jusson el a felnőtt csapat közelébe, illetve, akiknek a tehetségük és a szorgalmuk is megfelelő, a korosztályos válogatottakba. Az elmúlt években
folyamatosan nőtt a sportolói létszámunk, a 2019/2020-as évadnak 330 fiatallal vágtunk neki, és nem titkolt célunk volt, hogy elérjük a 400-as létszámot 2020-ban.
Napjainkban már a város szinte mindegyik iskolájában ott vagyunk. Létesítmény-feltételeinken még van mit javítani, addig is, termet bérlünk a város általános és
középiskoláitól. A 2020/2021-es évadtól, az önkormányzat kérését tiszteletben tartva, a régi városi sportcsarnokban edzenek majd kiemelt csapataink nap mint nap. Ez
a terembér-költségek emelkedésével jár majd. Ehhez kapcsolódóan, 2020 őszén kibővítve szeretnénk folytatni általános iskolai sportág-népszerűsítő programunkat,
amelynek fő célja a bázisunk növelése, szélesítése, az alsó tagozatos gyermekek megismertetése a sportággal. Csapatainkat versenyeztetjük a korosztályos országos
bajnokságokban. Bevételeink tagdíjakból, támogatóktól, szponzoroktól származó összegekből állnak. Törekszünk arra is, hogy az edzők minél magasabb
végzettséggel rendelkezzenek. Strandröplabda-szakosztályunk ugyancsak jelentős eredményeket könyvelhetett el 2019 nyarán. Csaknem 50 fiatal vett részt
rendszeresen az edzéseken és a versenyeken, és több utánpótlás országos fordulót is rendeztünk bázisunkon, a Virágfürdőben. Számunkra az is fontos, hogy a
fiatalok ne csak a sportpályán, hanem az iskolapadban is megállják a helyüket. Egyesületünk egy sportolói pálya-modellt alakított ki: már a középiskolás korban
segítjük a tehetségek tanulását és kollégiumi elhelyezését (a Munkácsy gimnáziumban 2019 őszén sportakadémiai osztály indult a röplabdások aktív részvételével), az
érettségi után pedig a Kaposvári Egyetemen biztosítjuk a tanulmányokat és a sportolást.

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

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Kaposvári RÖAK sportágfejlesztési programja szervesen illeszkedik az MRSZ programjához, mely szerint a RÖAK sportágfejlesztési programjának célja: 1.
Kaposváron és vonzáskörzetében biztosítani a röplabda népszerűségének visszaállítását, további növelését, úgy a játékosok, nézők valamint a lakosság körében. 2.
Sportszervezetünk tömegbázisának megteremtése, szorosan együttműködve a helyi oktatási intézményekkel. 3. Utánpótlás nevelés területén részt veszünk a MRSZ
programjaiban 4. Sportolók részére biztosítani a felkészüléshez a megfelelő létesítményeket a minél jobb felkészülés érdekében folyamatosan fejleszteni azokat. 5.
Biztosítani a sportszervezet átlátható működését úgy a sportolók, mind a szurkolók felé. A képzésre, tömegesítésre és a népszerűsítésre szeretnénk fektetni még
nagyobb hangsúlyt. Kaposváron több mint ötven éves múltja van a röplabdának, a női és a férfi vonalon egyaránt, az elmúlt években pedig egy óriási előrelépés aktív
részesei lehettünk. 2017-ben 206 (133 lány és 73 fiú), 2018-ban 235 (151+84), 2019-ben 324 (232+92), 2020-ban pedig már 425 (305+120) leigazolt,
versenyengedéllyel rendelkező kaposvári, 8 és 19 év közötti fiatal sportol a színeinkben. Az elmúlt években sikerült előrelépni a szakmai munka terén is: olyan edzők
kapcsolódtak be a szakmai munkába, akik újabb lendületet adtak a klubnak és a fiataloknak. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy egyesületünkben, egyedülálló módon
leány, fiú és strandröplabda szakosztály is működik, ami nem kis szervezőmunkát és hátteret kíván. Utoljára még a 2017/2018-as pályázat részeként döntött úgy a
vezetés, hogy egységes és teljes felszereléssel látja el az akadémia növendékeit. Egy évvel később egyáltalán nem, két esztendővel később pedig csak a
legszükségesebb mértékben költöttünk pénzt erre a célra. Azóta eltelt csaknem három év, megduplázódott a létszámunk, így most újra fontos lenne, hogy ezen a
területen is egy komolyabb beruházást hajtsunk végre. Kaposvár napjainkban is a röplabda egyik magyarországi fellegvára. A női és a férfi csapat is az ország
legjobbjai közé tartozik, a sportszerető helyi közönséget érdekli a sportág. NB II-es csapatokat is működtetünk, illetve rendszeresen otthont adunk utánpótlás
tornáknak is. Kaposvár ma már régióközpont, öt megyére felügyel, mindezek miatt is jelentős a Kaposvári Röplabda Akadémia szerepe. A munkát az elmúlt évek
teveinek, céljainak megfelelően szeretnénk folytatni, a mennyiségi előrelépést követően immár a minőségi fejlődés irányában

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Ideális esetben a sportolásnak kiemelt szerepet kellene játszani a fizikai és mentális egészség megőrzésében, az egészség tudatos magatartás kialakításában. A
sportolás pihenés, örömforrást és élvezetet nyújtó hasznos időtöltés, mely hatékony eszköze lehet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának. A sport az
egészség mellett a nevelés egyik legfontosabb eszköze is, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel a fiatalságot. Tudományosan bizonyított tény, hogy
az emberi szervezet fejlődéséhez, működéséhez optimális idejű és intenzitású, mozgásra és testedzésre van szükség. A felnőtté válás folyamatában komoly szerepe
van a mozgásfejlődésnek, mert ez és a gondolkodás fejlődése tett minket emberré. A mozgás a munkával való kapcsolatában jelentősen csökkent, hiszen átalakult a
munka, amit végzünk. A genetikailag kódolt mozgásigényünket a sport a fizikai aktivitás, a mozgásos rekreáció segítségével elégíthetjük ki. Ha ugyanis az életvitelünk
során mozgáslehetőségünk beszűkül vagy megszűnik, akkor egyre nehezebben tudjuk elkerülni a különféle mentális funkció zavarok (például a terheléstűrés a
konfliktuskezelés vagy a problémamegoldó képesség terén) és a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésbe hozható szervi, anatómiai elváltozással járó
betegségek (például magas vérnyomás, mozgásszervi zavarok, elhízás) kialakulását. A mozgás rengeteg betegség ellenszere, melyet nem annyira a rehabilitációban,
mint inkább a prevenció során kell hasznosítani. A gondok az általános iskolás korosztálynál kezdődnek, ezért már alsó tagozatos korban már meg kell szeretnie a
rendszeres mozgást a gyermeknek, illetve a képességek fejlesztése is ekkor a legideálisabb. a kisdiákoknak fittnek kell lenniük, hogy kellő aktivitással és oda
figyeléssel vegyenek részt az órákon, ehhez viszont több mozgásra, testnevelésre lenne szükségük. Ha ebben az időszakban nem szeretik meg a mozgást, akkor a
kritikus serdülőkorban még rosszabb lesz a helyzet. Bízunk benne, hogy a sportfejlesztési programnak köszönhetően évről évre egyre több kaposvári fiatal ismerkedik
meg közelebbről a sportággal, ezáltal egyre több család, valamint közéleti és gazdasági szereplő is fontosnak érzi majd a röplabdát és annak támogatását.
Reményeink szerint az élvonalban szereplő helyi női és férfi csapat utánpótlását is biztosítani tudjuk majd minden téren.
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Személyi jellegű ráfordítások
2020/21 évad - Személyi jellegű ráfordítások
M unkakör

M egnevezés

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif. h
ó

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

M unkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

e

EKHO

160

12

250 000 Ft

63 240 Ft

3 758 880 Ft

Edző

e

EKHO

160

12

250 000 Ft

63 240 Ft

3 758 880 Ft

320

24

500 000 Ft

126 480 Ft

7 517 760 Ft

2020/21 évad - Személyi jellegű ráfordítások
M egnevezés

Végzettség

Indoklás

e

Sportoktató

A csapat szakmai munkájáért felel ebben a korosztályban.

e

Sportoktató

A csapat szakmai munkájáért felel ebben a korosztályban.

2020/21 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)

3 701 638 Ft

38 161 Ft

76 322 Ft

3 816 122 Ft

3 816 122 Ft

7 594 082 Ft

7 632 243 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2020/21 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

M ennyiségi
egység

M ennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Informatikai eszköz

honlap fejlesztés

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Informatikai eszköz

Irodai nyomtató (multifunkciós)

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft
300 000 Ft

2020/21 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

honlap fejlesztés

A honlapunk megújítása a kommunikációs csatornáink szélesítését eredményezi, a TAO-programunk közzétételének szükséges
eleme.

Irodai nyomtató
(multifunkciós)

Ügyviteli feladatokhoz használjuk.

'.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)

208 069 Ft

2 145 Ft

4 290 Ft

214 505 Ft

91 931 Ft

304 290 Ft

306 435 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2020/21 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

2020/21 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

2020-04-03 12:27

8 / 30

be/SFPHP01-02216/2020/MRSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

Adatok frissítése

Utolsó frissítés ideje: 2020-03-02 21:15:10

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
Korosztály

Női

Női 19/20 indított
cs.

Férfi

Férfi 19/20 indított
cs.

Csapatok összesen

U10 - manó

56

18

16

16

U11 - szupermini

48

16

4

4

U13 - mini

75

3

29

2

5

U14 (csak strand)

0

-

0

-

0

U15

56

3

34

2

5

U16 - serdülő (csak strand)

0

-

1

-

0

U17 - serdülő

40

2

13

1

3

U18 - ifjúsági (csak strand)

1

-

0

-

0

U19 - ifjúsági

18

1

9

1

2

U20 - junior (csak strand)

0

-

0

-

0

U21 - junior

7

1

1

0

1

U22 - junior (csak strand)

0

-

0

-

0

Egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

301

10

121

26

36

A teljes igazolt UP játékosok számának
legalább 50%-a

Részvétel StartUP eseményen

Igényelhető összeg a teljes igazolt létszámra

-

-

min. 1 eseményen

200 000 Ft/fő

min. 2 eseményen

275 000 Ft/fő

min. 3 eseményen

350 000 Ft/fő

min. 4 eseményen

425 000 Ft/fő

min. 5 eseményen

500 000 Ft/fő

Teremröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők
Hány korosztályos vagy felnőtt válogatott sportolót delegált a 2019/20-es bajnokság alatt: 2
Az U11-es korosztályban megadott csapatok közül mennyi indult országos bajnokságban: 0
Az U13-as korosztályban megadott csapatok közül mennyi indult országos bajnokságban: 5
Az U15, U17, U19 korosztályos csapatai közül I. osztályos bajnokságban szereplő csapatok száma: 7
A megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is (vegyes igazolások száma terem röplabda
korosztályok alapján meghatározva):
U10:

0

U11, U13:

6

U15 és felett:

32

Strandröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők
Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány u14-u22 korosztályú játékosa van, akik 5*-os versenyen (a 2018-as Magyar Bajnokság) főtáblán (1-12.
hely), vagy válogatott szintű versenyrendszerben indulnak: 2
Versenyek rendezésének száma: 3
Hány UP játékos végzett a Magyar Bajnokság 1-4. helyek valamelyikén, illetve hány válogatott kerettag van: 2
Hány olyan vegyes igazolással rendelkező sportolója van, aki az elmúlt évben teremröplabda versenyen nem lépett pályára? 0

2020-04-03 12:27
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás
U10-es játékosok után járó támogatás:

74 fő * 150 000 Ft = 11 100 000 Ft

U10-es vegyes játékosok után járó támogatás:

0 fő * 150 000 Ft * 0.2 = 0 Ft

U11-es ,U13-as OMB játékosok után járó támogatás:

120 fő * 300 000 Ft = 36 000 000 Ft

U11-es ,U13-as OMB vegyes játékosok után járó támogatás:

6 fő * 300 000 Ft * 0.2 = 360 000 Ft

U11-es ,U13-as játékosok után járó támogatás:

48 fő * 150 000 Ft = 7 200 000 Ft

U11-es ,U13-as vegyes játékosok után járó támogatás:

0 fő * 150 000 Ft * 0.2 = 0 Ft

U15-ös és feletti női játékosok után járó támogatás:

121 fő * 300 000 Ft = 36 300 000 Ft

U15-ös és feletti férfi játékosok után járó támogatás:

57 fő * 300 000 Ft = 17 100 000 Ft

U15-ös és feletti vegyes játékosok után járó támogatás:

32 fő * 300 000 Ft * 0.2 = 1 920 000 Ft

U10-es csapatok után járó támogatás:

16 csapat * 1 500 000 Ft = 24 000 000 Ft

U11-es OMB csapatok után járó támogatás:

0 csapat * 2 000 000 Ft = 0 Ft

U11-es csapatok után járó támogatás:

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

U13-as OMB csapatok után járó támogatás:

5 csapat * 4 000 000 Ft = 20 000 000 Ft

U13-as csapatok után járó támogatás:

0 csapat * 1 500 000 Ft = 0 Ft

U15-ös és feletti csapatok után járó támogatás:

7 csapat * 6 000 000 Ft = 42 000 000 Ft

U15-ös és feletti csapatok után járó támogatás:

3 csapat * 4 000 000 Ft = 12 000 000 Ft

U21-es csapatok után járó támogatás:

1 csapat * 7 000 000 Ft = 7 000 000 Ft

Korosztályos vagy felnőtt válogatott sportolók után járó támogatás:

2 fő * 300 000 Ft = 600 000 Ft

Teremröplabda csapatok és játékosok után járó támogatás összesen:

221 580 000 Ft

Strandröplabda játékosok után járó támogatás:

2 fő * 350 000 Ft = 700 000 Ft

Magyar Bajnokság 1-4. helyek után járó támogatás:

2 fő * 250 000 Ft = 500 000 Ft

Versenyek rendezésének száma után járó támogatás:

3 db * 1 200 000 Ft = 3 600 000 Ft

5*-os versenyen induló játékosok után járó támogatás:

2 fő * 200 000 Ft = 400 000 Ft

Strandröplabda csapatok és játékosok után járó támogatás összesen:

5 200 000 Ft

Összes támogatás:

226 780 000 Ft

2020-04-03 12:27
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2020/21 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

M egnevezés

M ennyiségi
egység

M ennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportfelszerelés

U10-U13 edző póló

db

330

3 000 Ft

990 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 röplabda (terem, strand hivatalos versenylabda)

db

130

25 000
Ft

3 250 000 Ft

Sportfelszerelés

U10-U13 edző nadrág rövid

db

358

4 000 Ft

1 432 000 Ft

Sportfelszerelés

U10-U13 edző póló

db

537

3 000 Ft

1 611 000 Ft

Sportfelszerelés

U10-U13 mérkőzés mez

db

358

8 000 Ft

2 864 000 Ft

Sportfelszerelés

U10-U13 mérkőzés nadrág

db

358

4 000 Ft

1 432 000 Ft

Sportfelszerelés

U10-U13 röplabda (edzéslabda, könnyített, iskolai,
speciális labda)

db

179

10 000
Ft

1 790 000 Ft

Sportfelszerelés

U10-U13 rövidnadrág

db

179

4 000 Ft

716 000 Ft

Sportfelszerelés

U10-U13 sporttáska

db

179

9 000 Ft

1 611 000 Ft

Sportfelszerelés

U10-U13 sportzokni

pár

358

2 500 Ft

895 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 utazó póló

db

179

6 000 Ft

1 074 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 edző nadrág hosszú

db

252

4 000 Ft

1 008 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 edző nadrág rövid

db

252

4 000 Ft

1 008 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 edző póló

db

378

5 000 Ft

1 890 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 hátizsák

db

126

12 000
Ft

1 512 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 mérkőzés mez

db

252

12 000
Ft

3 024 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 mérkőzés nadrág

db

252

6 000 Ft

1 512 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 röplabda (terem, strand hivatalos versenylabda)

db

126

25 000
Ft

3 150 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 rövidnadrág

db

126

8 000 Ft

1 008 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 sporttáska

db

126

9 000 Ft

1 134 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 térdvédő /pár/

pár

126

15 000
Ft

1 890 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 utazó póló

db

126

8 000 Ft

1 008 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 utazókabát

db

126

25 000
Ft

3 150 000 Ft

Sportfelszerelés

U15 utazómelegítő

db

126

25 000
Ft

3 150 000 Ft

2020/21 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Vitamin

2020-04-03 12:27

M egnevezés

C

Korosztály

U19

M ennyiségi
egység

M ennyiség

db

1

Egységár

1 000 Ft

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)
1 000 Ft
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2020/21 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan típusa

Korosztály

Bérlés helye

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Strandröplabda
pálya

U15

Budapest/megyei
jogú város

7 000 Ft

70

3

210

1 470 000 Ft

Terem

U11

Budapest/megyei
jogú város

6 000 Ft

20

9

180

1 080 000 Ft

Terem

U11

Budapest/megyei
jogú város

6 000 Ft

25

9

225

1 350 000 Ft

Terem

U13

Budapest/megyei
jogú város

6 000 Ft

25

9

225

1 350 000 Ft

Terem

U15

Budapest/megyei
jogú város

6 000 Ft

25

9

225

1 350 000 Ft

Sportcsarnok 1000
fő fölött

U19

Budapest/megyei
jogú város

20 000 Ft

24

9

216

4 320 000 Ft

Sportcsarnok 1000
fő fölött

U21

Budapest/megyei
jogú város

26 000 Ft

32

9

288

7 488 000 Ft
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2020/21 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
M unkakör

M egnevezés

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif. h
ó

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

M unkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Technikai vezető

tv

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft

Technikai vezető

tv

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft

Sportszervező,
sportmunkatárs

ssz

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft

Sportszervező,
sportmunkatárs

ssz

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft

Gyógytornász

gyt

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft

Csapatorvos

orvos

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft

Vezetőedző

ve

EKHO

160

12

500 000 Ft

87 500 Ft

7 050 000 Ft

Gyúró

gy

EKHO

160

12

200 000 Ft

35 000 Ft

2 820 000 Ft

Fizioterapeuta

ft

EKHO

160

12

200 000 Ft

35 000 Ft

2 820 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

12

500 000 Ft

87 500 Ft

7 050 000 Ft

Másodedző

me

EKHO

160

10

150 000 Ft

26 250 Ft

1 762 500 Ft

Edző

e

EKHO

160

12

500 000 Ft

87 500 Ft

7 050 000 Ft

Másodedző

me

EKHO

160

10

150 000 Ft

26 250 Ft

1 762 500 Ft

Edző

e

EKHO

160

12

300 000 Ft

52 250 Ft

4 227 000 Ft

Másodedző

me

EKHO

160

10

100 000 Ft

17 500 Ft

1 175 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

10

100 000 Ft

17 500 Ft

1 175 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

10

100 000 Ft

17 500 Ft

1 175 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

10

100 000 Ft

17 500 Ft

1 175 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

10

100 000 Ft

17 500 Ft

1 175 000 Ft

UP igazgató

XY

EKHO

160

12

500 000 Ft

87 500 Ft

7 050 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

10

100 000 Ft

17 500 Ft

1 175 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

10

100 000 Ft

17 500 Ft

1 175 000 Ft

Edző

e

EKHO

160

10

100 000 Ft

17 500 Ft

1 175 000 Ft

Erőnléti edző

ee

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft

Statisztikus

st

EKHO

160

10

200 000 Ft

35 000 Ft

2 350 000 Ft
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2020/21 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
M egnevezés

Végzettség

Foglalkoztatott korosztály

tv

Nem releváns

U11, U13, U15, U17, U19

tv

Nem releváns

U10, U11, U13, U15, U17, U19, U21

ssz

Nem releváns

U10, U11, U13, U15, U17, U19, U21

ssz

Nem releváns

U10, U11, U13, U15, U17, U19, U21

gyt

Nem releváns

U17, U19

orvos

Nem releváns

U21

ve

Szakedző

U18

gy

Nem releváns

U17, U19

ft

Nem releváns

U17, U19, U21

e

Szakedző

U17, U19

me

Sportedző

U21

e

Szakedző

U19

me

Sportedző

U19

e

Szakedző

U17

me

Sportedző

U17

e

Szakedző

U17

e

Sportedző

U15

e

Sportedző

U15

e

Testnevelő tanár

U13

e

Sportedző

U13

e

Sportedző

U13

XY

Nem releváns

U15, U17, U19, U21

e

Sportoktató

U17

e

Sportedző

U15

e

Sportedző

U15

e

Sportedző

U13

e

Sportedző

U13

e

Sportedző

U11

ee

Nem releváns

U17

st

Nem releváns

U19

2020-04-03 12:27
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2020/21 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

42 109 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 000 Ft

Személyszállítási költségek

10 000 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

3 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

18 408 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

6 906 667 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

81 542 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

162 166 667 Ft

2020/21 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

145 500 000 Ft

1 500 000 Ft

3 000 000 Ft

150 000 000 Ft

2020-04-03 12:27

Önrész (Ft)

16 666 667 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

165 166 667 Ft

166 666 667 Ft
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Képzés
2020/21 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei
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)

M egváltozott
munkaképességű
munkavállalók képzés
idejére szükséges
szállás költsége (Ft)

Összesen

0 Ft

2020/21 évad - Tervezett összes 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

2020-04-03 12:27
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Versenyeztetés
2020/21 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj

2 000 000 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja

2 000 000 Ft

Összesen

4 000 000 Ft

2020/21 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 588 900 Ft

36 999 Ft

73 998 Ft

3 699 897 Ft

411 100 Ft

4 073 998 Ft

4 110 997 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
Képzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

M aximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

76 322 Ft

76 322 Ft

38 161 Ft

114 483 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 290 Ft

4 290 Ft

2 145 Ft

6 435 Ft

Utánpótlás-nevelés

3 000 000 Ft

3 000 000 Ft

1 500 000 Ft

4 500 000 Ft

Versenyeztetés

73 998 Ft

73 998 Ft

36 999 Ft

110 997 Ft

Összesen

3 154 610 Ft

4 731 915 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Számviteli és ügyviteli feladatok ellátása, a pályázat megírása, a megvalósítás kontrollálása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Számviteli és ügyviteli feladatok ellátása, a pályázat megírása, a megvalósítás kontrollálása.

Utánpótlás-nevelés

Számviteli és ügyviteli feladatok ellátása, a pályázat megírása, a megvalósítás kontrollálása.

Versenyeztetés

Számviteli és ügyviteli feladatok ellátása, a pályázat megírása, a megvalósítás kontrollálása.
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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: Kaposvár, 2020. 04. 03.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Orosz Ferenc (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő
60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése,
illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI,
a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik
kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról
haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén
üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
g. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul
a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
19. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Kaposvár, 2020. 04. 03.
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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 Orosz Ferenc, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás
Műhely Sportegyesület
☐ 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 biztosításáról 2
jogcím
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő

önerő típusa

☐ nincs3
☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Amennyiben a 2.1. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra nem áll
hivatásos sportszervezet használatában.
Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző
sze rve ze t (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott
mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) 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. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel
kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is
ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre.
☐ 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
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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. hivatásos sporttevékenység, 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 ingatlan5
☐ 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.6]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról7
Alulírott Orosz Ferenc, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
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]
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [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]
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására.
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.
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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: Kaposvár, 2020. 04. 03.

..........................................................
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, függetlenül attól, 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 az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet
folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
5 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
6 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.
7 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
8 Lásd a 3. pont szerint!
9 Lásd 5. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Orosz Ferenc (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Kaposvár, 2020. 04. 03.

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 2020/2021-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

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

Kelt: , 2020. 04. 03.
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Orosz Ferenc
elnök
Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

Támogató megnevezése

0 Ft

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

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

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

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2020. július 1. - 2021. 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 2020. július 1. és 2021. 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: Kaposvár, 2020. 04. 03.
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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:
2020-04-03 10:08:03
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:
2020-02-27 13:46:28
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:
2020-03-16 10:36:45
Feltöltés / Megtekintés

(50 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
(10300002-10564905-49020184)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2020-03-02 22:01:55
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2020-03-02 14:15:28

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2020-03-02 14:16:36

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2020-03-02 14:16:00

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

DE Minimis Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2020-03-02 14:16:10

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

Kelt: Kaposvár, 2020. 04. 03.
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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

M értékegysé
g

M egjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

-100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

-100%

Edzőtáborok száma

db

-100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

-100%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

-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

M értékegysé
g

M egjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

-100%

U18

fő

-100%

U17

fő

-100%

U16

fő

-100%

U15

fő

-100%

Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

3 701 638 Ft

38 161 Ft

76 322 Ft

3 816 122 Ft

3 816 122 Ft

7 594 082 Ft

7 632 243 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

208 069 Ft

2 145 Ft

4 290 Ft

214 505 Ft

91 931 Ft

304 290 Ft

306 435 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

208 069 Ft

2 145 Ft

4 290 Ft

214 505 Ft

91 931 Ft

304 290 Ft

306 435 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

145 500 000 Ft

1 500 000 Ft

3 000 000 Ft

150 000 000 Ft

16 666 667 Ft

165 166 667
Ft

166 666 667 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

3 588 900 Ft

36 999 Ft

73 998 Ft

3 699 897 Ft

411 100 Ft

4 073 998 Ft

4 110 997 Ft

Összesen

152 998 608 Ft

1 577 305 Ft

3 154 610 Ft

157 730 524 Ft

20 985 819 Ft

177 139 037
Ft

178 716 342 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
15 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
50 000 Ft

29 / 30

be/SFPHP01-02216/2020/MRSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (10 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1583154928.pdf (Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2020-03-02 14:15:28) 0d0e36e994e3f7d24e03c649d967d354ec563f15921b4a6413c6e0e9bdba740b
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)
alairasicimpeldany_1582807588.pdf (Szerkesztés alatt, 339 Kb, 2020-02-27 13:46:28)
5b5f0dbaeddf8e8075a5b8475b096b1307cf4e968ec02ac44b0bca5f4795dc62
DE M inimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
deminimisnyilatkozat_1583154970.pdf (Szerkesztés alatt, 398 Kb, 2020-03-02 14:16:10)
7e8d683b81e93f0d77e21ca612dea3182e4598c716b001383be02980ee542558
EM M I nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat3_1583154996.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-03-02 14:16:36) 8afd876c0ac8321b36cf97ee27fc316a035a8480ccb9b53c45999d04ade2d40a
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1582875170.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2020-02-28 08:32:50) 67534d198913cbfef7b77809075b8c935240784cdf18caffffa0f15ae5b701c8
printable_1585901283.pdf (Kér. kieg. szerk., 88 Kb, 2020-04-03 10:08:03) 86993e537c1f960183ca6ae45b16cce54655b038834ce7df78b131c84627c786
(50 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFM I rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (10300002-1056490549020184)
tao2021roak50000_1583182915.docx (Szerkesztés alatt, 283 Kb, 2020-03-02 22:01:55)
dafd3f4bb28dc5e9c70a2e403d9aba8c9175c2345130259c691b0db9b6db752d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_02216_20200227_1582807360.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2020-02-27 13:42:40)
fc71b0e18362881cfc4854cb3eee98d0058713518d4e6840d417b734f235d34d
koztart_opten_kerelem_002_02216_20200316_1584351405.pdf (Hiánypótlás, 42 Kb, 2020-03-16 10:36:45)
8d7baa504db9d8870928202a21d27e669edb541ce863029524b2dad4d21e7788
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1583154960.pdf (Szerkesztés alatt, 739 Kb, 2020-03-02 14:16:00) e2a3bd7ec0f44c2b86eb34e92001d849fb0381ef662a81f20136a6c32f65f95e
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