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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

VASAS SPORT CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve

VASAS SPORT CLUB

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Hivatásos

Bajnoki osztály:

NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

19806574-2-41

Bankszámlaszám

18203332-06012965-40010037

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Igen

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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1139

Város

Budapest

Közterület neve

Fáy

Közterület jellege

utca

Házszám

58

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1139

Város

Budapest

Közterület neve

Fáy

Közterület jellege

utca

Házszám

58

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 1 329 40 74

Fax

+36 1 329 60 73

Honlap

www.vasassc.hu

E-mail cím

elnokseg@vasassc.hu

E-mail cím

l.markovits@vasassc.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Markovits László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 968 12 00

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Szabó-Pap Gergely

2018-10-11 17:06

Mobiltelefonszám
+36 20 943 96 86

E-mail cím
g.szabopap@vasassc.hu
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Fáy utcai kézilabda csarnok

Magyar Állam

Vasas Sport Club

20

Felk. és versenyeztetés

Fáy utcai kézilabda edzőcsarnok

Magyar Állam

Vasas Sport Club

20

Felk. és versenyeztetés

ELMŰ Sporttelep

ELMŰ

ELMŰ

4

Versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1911-03-16
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1911-03-16

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

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

59 MFt

33 MFt

30 MFt

Állami támogatás

750 MFt

1 200 MFt

1 250 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

320 MFt

425 MFt

400 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

310 MFt

400 MFt

450 MFt

Egyéb támogatás

370 MFt

150 MFt

200 MFt

Összesen

1 809 MFt

2 208 MFt

2 330 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

760 MFt

960 MFt

1 000 MFt

Működési költségek (rezsi)

120 MFt

130 MFt

150 MFt

Anyagköltség

200 MFt

215 MFt

250 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

790 MFt

980 MFt

1 050 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

70 MFt

150 MFt

100 MFt

Összesen

1 940 MFt

2 435 MFt

2 550 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

2018-10-11 17:06

2016
27,67 MFt

2017
31,72 MFt

2018
40 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

7 999 828 Ft

159 997 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

43 093 093 Ft

861 862 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

39 839 929 Ft

796 799 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2018-10-11 17:06

Beadá
s

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)
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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:
A bevezetés óta a TAO egyre nagyobb mértékben járul hozzá a működés fenntarthatóságához, valamint a sportsikerek érdekében szükséges szakmai fejlesztések
megvalósításához. Ebből kifolyólag az elmúlt években fő prioritássá vált a TAO-programok eredményes végrehajtása. Részben a TAO indokolja, részben a felnőtt
csapat anyagi lehetőségei miatt a működés irányai is ennek megfelelően alakultak az elmúlt időszakban: hangsúlyos cél az up. színvonalának folyamatos emelése és
a fiatalok kiemelt menedzselése. Ennek érdekében számos sportfej.hez kapcsolódó fontos intézkedés született. Pl. változott a stábok személyi összetétele és
függelmi viszonyai, munkaviszonyra módosult a foglalkoztatás típusa. Újból létre tudott jönni a szakosztály ig.-i poszt, melyet jelenleg Gurics A. tölt be. Kialakult egy
jelentős létszámú és kapacitású támogató személyzet, melynek kiemelt feladata az up.játékosok támogatása. A TAO-nak köszönhetően sikerült felépíteni egy olyan
szakosztályi és szakmai struktúrát, ami lehetővé teszi, hogy a tehetséges versenyzők kiemelt figyelemben részesüljenek és előmenetelük a korábbinál
eredményesebben történjen. A programunkat az I. osztályú működési környezethez igazítottuk, annak ellenére, hogy a bajnokságban jelenleg kieső helyen áll
csapatunk. A programunk 3 fő alkotó eleme: személyi és létesítmény feltételek, versenyeztetés, mely során 2018-ban is folytatni kívánjuk a szakmai megújulást, mely
az alábbiak szerint: 1.megújul és egyben kibővül az edzői stáb: Varga M., Vérten O. és Balogh J. biztos pontjai a szakmai stábnak, de tervezzük további két edző
foglalkoztatását is, a stáb mellett működő támogató személyzet összetétele változatlan marad 2.a létesítményháttér alapjaiban határozza meg az elvégezhető
szakmai munka minőségét; ezért született meg az a döntés, hogy a teljes meglévő infrastruktúrát professzionalizáljuk; idén befejeződik a kézilabdacsarnok
rekonstrukciója, az eddig elvégzett és a folyamatban lévő felújításnak köszönhetően teljes körűen versenyképes létesítmények fogják várni a csapatokat a Fáy
utcában 3.a versenyeztetés terén szakmai célunk, hogy a serdülőtől a teljes korosztályi vertikumot lefedjük és átjárást biztosítsunk a különböző szakmai szintek,
illetőleg bajnoki osztályok között, melybe beleértjük az NBII és NBI B-s bajnokságokat is; ezen belül lényegi szempont marad az up. és a felnőtt csapat egymásra
épülése, amit az ASI-val hosszú évek óta folytatott együttműködés, valamint a NEKA-val kialakított átfogó partnerség is segít.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
2012-ben adtuk át a Vasas SC Fáy utcai edzőcsarnokát.A beruházás teljes költségvetése nettó 438M Ft volt, amelynek 70%-át TAO-t.sok adták. A fejlesztés során
egy kétszintes, összesen 2.600m² alapterületű edzőcsarnok épült meg: A fsz-ten öltözői blokkok és egyéb kiszolgáló helyiségek, erősítőterem kaptak helyet. Az
emeleten épült egy 45x24m-s, szabvány szerinti kézilabdapálya,valamint a hozzátartozó kiszolgáló helyiségek. Az edzőcsarnok pályája 2017-ben felújításon esett át,
melynek következtében tovább javult a csarnok szakmai színvonala. Ebből a projektből azonban kimaradt 3 fontos elem,forráshiány miatt. 1.Szertárbővítés:a Béke út
felőli fronton, a ház tartópillérjei közötti rendelkezésre áll olyan terület,aminek beépítésével további szertár/raktárkapacitás nyerhető el. 2.WC-blokk bővítése:az elmúlt
években állandósult az edzés/mérkőzés/sportrendezvény dömping a csarnokban, melynek hatására a nézői/látogatói igénybevétel is arányosan megnövekedett.a
jelenlegi wc-szám ma már nem képes megfelelően kiszolgálni a menetközben megnövekedett létszámot, ezért a wc-kapacitás további bővítésre szorul. 3.Épület gépi
szellőztetésének megoldása:a 2012-es tervek nem tartalmaztak beépített, automatizált rendszert.a gépi vezérlésű hűtés műszaki megoldása a mai napig várat
magára. ennek hiányában nyáron szinte elviselhetetlen a meleg, ami zavarja az edzésmunkát, a pálya használhatóságát és nem utolsó sorban nem tesz jót a
parketta élettartamának sem A Fáy utcai sportközpontban ezzel egyidőben további beruházások is zajlanak, kormányzati támogatással.Ilyen például a meglévő
versenycsarnok korszerűsítése,melynek befejezése idén várható.A megújuló csarnok tervei nagyfokú gondossággal és szakmai megalapozottsággal, minden igényt
kielégítő módon készültek, ennek ellenére a folyamatban lévő rekonstrukciós programban még mindig vannak nyitott kérdések, melyre a jelenlegi tervek nem
elégségesek. Ezen fejlesztési elképzelések ugyanakkor önmagában is értelmezhető Orvosi centrum kialakítása: a tervezett mozgásszervi,rehabilitációs,prevenciós
helyiségek nagy mértékben segíthetik a játékosok fejlődését és a csapatok eredményességét 2.Büfé:a teljes kézilabda infrastruktúra együttes használatához
kapcsolódó kiszolgálási igény,az egyidejűség figyelembevételével szükséges méretezni a büfékapacitást, ez indokolja a bővítését 3.Arculati elemek: grafikai
burkolatok segítségével tervezzük megjeleníteni a dicsőséges kézilabdamúltat,a Vasas-hagyományokat, a legendás pillanatokat, személyeket

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 Vasas SC programja, összhangban az MKSZ sportágfejlesztési stratégiájával, fő célként a képzés feltételrendszerének további javítását határozza meg. A főbb
azonosulási pontok: 1.egységes up.-nevelési rendszer: folyamatos az előrelépés, fontos szempont a korosztályok eredményessége, figyelemmel a fennálló
együttműködéseinkre 2.up.bázis bővítése: növeljük a taglétszámunkat, és ezzel párhuzamosan terjesztjük ki versenyzési lehetőségeinket 3.képzés minősége:
edzőtáborok szervezésével és a képzési módszerek, ill. eszközök további fejlesztésével járulunk hozzá az eredményes szerepléshez, up.csapatainkat a kiemelt
bajnokságban indítjuk el 4.NB II-es bajnokságban való részvétel: a sportolók egyéni előmenetele és fejlesztése érdekében indítunk utánpótlás korosztályokat a felnőtt
bajnokságokban 5.sporteü.-i és doppingellenes tevékenység megerősítése: az ASI-val közösen tervezzük szakemberek alkalmazását, korszerű gyógyító-megelőző
és rehabilitációs intézkedések bevezetését, ehhez kapcsolódóan folyamatos az eszközfejlesztés 6.kooperatív folyamatok létrehozása és menedzselése: hosszú évek
óta együttműködünk az ASI-val, az angyalföldi klub biztosítja a Vasasnak a legfőbb up.bázist mialatt kölcsönösen segítjük egymás szakmai munkáját, a NEKAmegállapodás értelmében a legtehetségesebb fiatalok pedig átkerülve az Akadémiára a legmagasabb szintű tehetséggondozásban részesülhetnek
7.szakemberháttér szélesítése: folyamatos a rekrutáció és a bérek fejlesztése 8.szakemberképzés: ilyen téren is együttműködünk az ASI-val, rendszeres szakmai
párbeszédeket tartunk, mindamellett szorgalmazzuk edzőink továbbtanulását, amelynek hátterét a NEKA adja 9.nemzetközi versenyek és nemzetközi kapcsolatok:
idén jelentős szakmai előrelépés volt, hogy bekapcsolódtunk a nemzetközi versenyrendszerekbe (lásd pl. Prague Cup), ezért szeretnénk a jövőben is elindulni külföldi
tornákon 10.sportlétesítmények helyzetének javítása: a Vasas SC legfontosabb küldetése, mely során átfogó létesítményfejlesztési programot menedzselünk A
korábbi és a jelen program közötti kapcsolat: hagyományőrzés, sportág népszerűségének megőrzése, utánpótlás-nevelés színvonalának növelése, szakemberbázis
szélesítése, versenyeztetés hatékonyságának növelés, munkakörülmények javítása, létesítményháttér fejlesztése.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Programunk összköltségvetése alapvetően a tárgyi eszköz, ingatlan felújítás és utánpótlás fejlesztés és kis részben személyi ráfordítás költségeiből áll, amelyhez a
szükséges önerőt az anyaegyesület teszi hozzá. A fent megjelölt célkitűzések teljesítéséhez a Vasas Sport Club évről évre növeli költségvetését, folyamatosan bővíti
a közreműködő stábokat, új munkahelyeket teremt. Ezzel a klub kedvező gazdasági hatásokat ér el. A programunk előnyeként kiemeljük az előző támogatási
időszakokban elindított pozitív folyamatok fenntarthatóságát és azok következetes javítását, a szinergikus kapcsolatokból eredő többleteredményeket. Ezen felül
további előnyt remélünk - hosszú távon - a megkezdődő létesítményfejlesztéstől, ami nagyban hozzájárulhat a szakosztály működésének további modernizáláshoz és
az edzői-versenyzői-szurkolói igények magas színvonalon történő együttes kielégítéséhez. Legnagyobb kockázati tényezőnek a hivatásos sport fővárosi
finanszírozhatóságának bizonytalan helyzetét és ezzel összefüggésben a vidéki versenytársakkal szembeni leszakadást tartjuk, ami jelentősen akadályozhatja a
szakosztályt céljai elérésében, elsősorban az I. osztálybeli versenyképesség terén. További kockázatnak látjuk más sportág térnyerését, ill. elszívó erejét. A
válogatottbeli sportsikerek tartós elmaradása esetén pedig előfordulhat, hogy oly mértékben veszít a sportág népszerűségéből, ami akár súlyosabb
létszámproblémákat is jelenthet egyes évjáratoknál.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Edző

Kód

Nyilvántartási
szám

870

Csapatorvos

1642

Masszőr

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

VARGA
MÁRTA

Egyéb

8

12

854 000 Ft

166 530 Ft

12 246 360 Ft

Dr. Szontagh
Gáspár

EKHO

3

12

95 000 Ft

18 525 Ft

1 362 300 Ft

Berán Antal

EKHO

6

12

150 000 Ft

29 250 Ft

2 151 000 Ft

17

36

1 099 000 Ft

214 305 Ft

15 759 660 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

VARGA MÁRTA

1970.10.27.

A

Dr. Szontagh Gáspár

1962-12-02

N.r.

Berán Antal

1946-11-25

N.r.

2018/19 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)

7 759 832 Ft

79 998 Ft

159 997 Ft

7 999 828 Ft

7 999 828 Ft

15 919 657 Ft

15 999 655 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

34

11 000 Ft

374 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

34

9 000 Ft

306 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

4

14 000 Ft

56 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

4

14 000 Ft

56 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

szett

17

25 000 Ft

425 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

34

6 000 Ft

204 000 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

szett

17

30 000 Ft

510 000 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

17

40 000 Ft

680 000 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

34

1 500 Ft

51 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

17

20 000 Ft

340 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

17

40 000 Ft

680 000 Ft

Sportfelszerelés

rövidnadrág

db

34

9 000 Ft

306 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

20

22 000 Ft

440 000 Ft

Sporteszköz

wax

doboz

20

9 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

liter

10

6 500 Ft

65 000 Ft

Egyéb

SensoPro Trainer (Egyedi)

db

1

7 900 000 Ft

7 900 000 Ft

Egyéb

Wellsystem Medical (Egyedi)

db

1

8 200 000 Ft

8 200 000 Ft

Egyéb

Seca 285 Magasságmérő és mérleg
(Egyedi)

db

1

430 000 Ft

430 000 Ft

Egyéb

OXY 5 Felszerelt sürgősségi táska
(Egyedi)

db

2

250 000 Ft

500 000 Ft

Egyéb

Magas étkező asztal (Egyedi)

db

40

92 727 Ft

3 709 080 Ft

Egyéb

Bárszék 02 (Egyedi)

db

80

33 924 Ft

2 713 920 Ft

Egyéb

Bárszék 01 (Egyedi)

db

8

60 310 Ft

482 480 Ft

Egyéb

Bárasztal kerek (Egyedi)

db

20

48 247 Ft

964 940 Ft

Egyéb

Étkező asztal (Egyedi)

db

8

42 405 Ft

339 240 Ft

Egyéb

Étkező szék (Egyedi)

db

32

28 647 Ft

916 704 Ft

Egyéb

Kanapé L alakú (Egyedi)

db

1

1 308 506 Ft

1 308 506 Ft

Egyéb

Dohányzóasztal (Egyedi)

db

3

41 961 Ft

125 883 Ft

Egyéb

Kanapé (Egyedi)

db

1

346 027 Ft

346 027 Ft

Egyéb

Büfé konyhatechnológia (Egyedi)

Nem releváns

1

3 199 712 Ft

3 199 712 Ft

Egyéb

Raktár konyhatechnológia (Egyedi)

Nem releváns

1

3 851 522 Ft

3 851 522 Ft

Egyéb

Alucobond felületek (Egyedi)

Nem releváns

1

16 879 745
Ft

16 879 745 Ft

Egyéb

Grafikai elemek (Egyedi)

Nem releváns

1

3 728 009 Ft

3 728 009 Ft
60 268 768 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kézilabda mez (meccs)

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

kézilabda nadrág (meccs)

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

kapusmez

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

kapusnadrág

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

bemelegítő jogging

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

szabadidőpóló

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

gálamelegítő

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

kabát

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

zokni

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

sporttáska nagy

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

kézilabda cipő

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

rövidnadrág

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

labda

A felnőtt csapat sporteszköze.

wax

A felnőtt csapat sporteszköze.

wax lemosó

A felnőtt csapat sporteszköze.

SensoPro Trainer

A Senso pro trainer egy olyan koordináció fejlesztésére irányuló koncepció, amit sporttudományos kísérletek segítségével
alkottak meg Svájcban. Az eszköz fő funkciója a szenzomotoros képzés. A használat előnye, hogy komplex mozgási anyag
végrehajtása során terhelés ellenére sem sérül az ízületi rendszer, ellenben az edzés szórakoztató és ösztönzőleg hat az elérni
kívánt teljesítményre. Az eszköz a sérült sportolók egészségének visszaállításában is fontos szerephez jut. Ebből kifolyólag a
szerkezet megvásárlása kettős célt szolgálna: képességfejlesztés és mozgásszervi rehabilitáció.

Wellsystem Medical

A Wellsystem Medical egyedülálló módon kínál ’’száraz vízmasszázs’’ terápiás lehetőséget hát- és ízületi fájdalmak,
izomfeszültség, izomkárosodás, stressz-függő izomfeszültség, cervicalis migrén esetén. A Wellsystem Medical egyszerre
jelenthet kiváló prevenciós és terápiás megoldást ezekre a sportban is gyakran előforduló és gyakran krónikussá váló
panaszokra. Az eszköz kezelése egy vezérlőpulton keresztül történik, puha érintő billentyűzet segítségével. A vízzel töltött
„ágyon” különböző masszázstípusok végezhetőek a test megjelölt területein, mely során a nyomás erőssége, a masszázs
területek és a masszázsidő egyénileg szabályozható minden alkalmazáshoz. Megítélésünk szerint az eszköz beszerzése jelentős
mértékben javítaná az egyesület sportegészségügyi tevékenységének eredményességét.

Seca 285 Magasságmérő és
mérleg

A rendszeres magasság- és súlymérés elengedhetetlen része a sporttevékenység végzésének. A Seca 285 precíziós készüléke
kiemelt teherbírású: edzett Frankfurt üveg platform, továbbá magas minőségű alumínium mérőoszlop biztosítja a készülék
stabilitását. Az integrált sarok és fej pozicionálónak köszönhető az eszköz kiemelkedő precizitása, amely az egyedülálló mérésintervallummal párosítva professzionális felhasználóknak nélkülözhetetlenné teszi a mérőeszközt. Digitális kijelzőjén a mérést
követően azonnal lát- hatóvá válnak a testsúly, magasság és az automatikusan kalkulált BMI adatok. A kijelzőn keresztül
manuális adatfelviteli funkcióval az adatok kiegészíthetők az életkori, nemi és fizikai aktivitási mutatókkal, amelyek segítségével a
nyugalmi metabolikus arány és a teljes energiafogyasztás is automatikusan megjeleníthető. A Seca 360° vezeték nélküli
adatátviteli technológia lehetővé teszi a mérési adatok azonnali nyomtatását, illetve a Seca elemző szoftverbe vagy saját medikai
adatbázisba importálását is. Az eszköz hatékonyan támogatná a sportolók kiválasztásának folyamatát.

OXY 5 Felszerelt sürgősségi
táska

Sürgősségi táska, felnőtt vagy gyerekellátás részére. Az OXY 5 sürgősségi táska az alábbi eszközöket tartalmazza: acél
oxigénpalack (0,5l, üres állapotban) autoklávozható újraélesztő ballon, 2 db (felnőtt, gyerek) autoklávozható maszk, 3 db Guedel
tubus, spirál szájterpesztő, nyelvfogó, laringoszkóp szett 3 fejjel, intubációs tubus, órás vérnyomásmérő, sztetoszkóp, univerzális
olló, kézi váladékszívó, Magill fogó, pupillalámpa, stranguláló gumi, oxigénmaszk. Az OXY 5 sürgősségi táska sportcsapatok
részére is ideális eszköz.

Magas étkező asztal

Megújulás alatt van a teljes Fáy utcai kézilabda infrastruktúra. A folyamatban lévő valamint a tervezett fejlesztések sportszakmai
programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda Szövetség is támogatja. A TAO-támogatás mindkét csarnok épület esetében a
kiszolgáló helyiségek, közösségi terek, vendéglátó egységek berendezéséhez/felszereléséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi
segítséget.

Bárszék 02

Megújulás alatt van a teljes Fáy utcai kézilabda infrastruktúra. A folyamatban lévő valamint a tervezett fejlesztések sportszakmai
programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda Szövetség is támogatja. A TAO-támogatás mindkét csarnok épület esetében a
kiszolgáló helyiségek, közösségi terek, vendéglátó egységek berendezéséhez/felszereléséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi
segítséget.

Bárszék 01

Megújulás alatt van a teljes Fáy utcai kézilabda infrastruktúra. A folyamatban lévő valamint a tervezett fejlesztések sportszakmai
programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda Szövetség is támogatja. A TAO-támogatás mindkét csarnok épület esetében a
kiszolgáló helyiségek, közösségi terek, vendéglátó egységek berendezéséhez/felszereléséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi
segítséget.

Bárasztal kerek

Megújulás alatt van a teljes Fáy utcai kézilabda infrastruktúra. A folyamatban lévő valamint a tervezett fejlesztések sportszakmai
programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda Szövetség is támogatja. A TAO-támogatás mindkét csarnok épület esetében a
kiszolgáló helyiségek, közösségi terek, vendéglátó egységek berendezéséhez/felszereléséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi
segítséget.

Étkező asztal

Megújulás alatt van a teljes Fáy utcai kézilabda infrastruktúra. A folyamatban lévő valamint a tervezett fejlesztések sportszakmai
programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda Szövetség is támogatja. A TAO-támogatás mindkét csarnok épület esetében a
kiszolgáló helyiségek, közösségi terek, vendéglátó egységek berendezéséhez/felszereléséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi
segítséget.
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Étkező szék

Megújulás alatt van a teljes Fáy utcai kézilabda infrastruktúra. A folyamatban lévő valamint a tervezett fejlesztések sportszakmai
programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda Szövetség is támogatja. A TAO-támogatás mindkét csarnok épület esetében a
kiszolgáló helyiségek, közösségi terek, vendéglátó egységek berendezéséhez/felszereléséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi
segítséget.

Kanapé L

Megújulás alatt van a teljes Fáy utcai kézilabda infrastruktúra. A folyamatban lévő valamint a tervezett fejlesztések sportszakmai
programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda Szövetség is támogatja. A TAO-támogatás mindkét csarnok épület esetében a
kiszolgáló helyiségek, közösségi terek, vendéglátó egységek berendezéséhez/felszereléséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi
segítséget.

Dohányzóasztal

Megújulás alatt van a teljes Fáy utcai kézilabda infrastruktúra. A folyamatban lévő valamint a tervezett fejlesztések sportszakmai
programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda Szövetség is támogatja. A TAO-támogatás mindkét csarnok épület esetében a
kiszolgáló helyiségek, közösségi terek, vendéglátó egységek berendezéséhez/felszereléséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi
segítséget.

Kanapé

Megújulás alatt van a teljes Fáy utcai kézilabda infrastruktúra. A folyamatban lévő valamint a tervezett fejlesztések sportszakmai
programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda Szövetség is támogatja. A TAO-támogatás mindkét csarnok épület esetében a
kiszolgáló helyiségek, közösségi terek, vendéglátó egységek berendezéséhez/felszereléséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi
segítséget.

Büfé konyhatechnológia

Azon feltételek megteremtése, melyek lehetővé teszik a létesítményen megforduló sportolók, szülők, vendégek magas szintű
kiszolgálását a mérkőzéseken kívüli időszakokban is.

Raktár konyhatechnológia

Azon feltételek megteremtése, melyek lehetővé teszik a létesítményen megforduló sportolók, szülők, vendégek magas szintű
kiszolgálását a mérkőzéseken kívüli időszakokban is.

Alucobond felületek

Tisztelgés a kézilabda sport bajnokai és legendás alakjai előtt. Olyan arculati megoldások, dekorációs eszközök kihelyezése a
csarnokokban, melyek méltó körülmények között dolgozzák fel és ábrázolják a Vasas kézilabda eddigi sport sikereit.

Grafikai elemek

Tisztelgés a kézilabda sport bajnokai és legendás alakjai előtt. Olyan arculati megoldások, dekorációs eszközök kihelyezése a
csarnokokban, melyek méltó körülmények között dolgozzák fel és ábrázolják a Vasas kézilabda eddigi sport sikereit.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

41 800 300 Ft

430 931 Ft

861 862 Ft

43 093 093 Ft

2018-10-11 17:06

Önrész (Ft)
18 468 468 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

61 130 630 Ft

61 561 561 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Projektelem
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
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Játékosok
Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 17:14:21

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok
Korosztály

Női
Igazolt

Férfi

Ebből versenyeztetett

Igazolt

Ebből versenyeztetett

U8

0

0

0

0

U9

0

0

0

0

U10

0

0

0

0

U11

0

0

0

0

U12

0

0

0

0

U13

4

0

0

0

U14

1

0

0

0

U15

0

0

0

0

serdülő

4

4

0

0

ifjúsági

36

32

0

0

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

45

36

0

0
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Csapatok
Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 17:14:30

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok
Korosztály

Versenyeztett csapatok száma 2017/18
Női

Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

Férfi

Női

Férfi

-

-

U7

0

0

U8

0

0

0

0

U9

0

0

0

0

U10

0

0

0

0

U11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U12
U13

-

0

0

-

U14

-

U15

-

0
-

-

0

serdülő

1

0

1

0

ifjúsági

2

0

2

0

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

3

0

3

0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Isotonic ital (Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő

db

360

3 500 Ft

1 260 000 Ft

Diagnosztikai mérés

Diagnosztikai mérés
(Egyedi)

Ifjúsági

db

20

74 650 Ft

1 493 000 Ft

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

Angyalföldi Láng
Sportcsarnok

Korosztály
Ifjúsági,
Serdülő

Bérleti díj / óra
(Ft)
7 000 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)
30

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

10

300

Bérleti díj
összesen (Ft)
2 100 000 Ft

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

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Nyilvántartási
szám

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Gurics Attila

Egyéb

8

12

350 000 Ft

68 250 Ft

5 019 000 Ft

GURICSNÉ
HORVÁTH BEÁTA

Egyéb

8

12

265 000 Ft

51 675 Ft

3 800 100 Ft

Masszőr

Peszeki Dorottya

Egyéb

8

12

289 000 Ft

56 355 Ft

4 144 260 Ft

Gyógytornász

Vass Szilvia

Egyéb

8

12

50 000 Ft

9 750 Ft

717 000 Ft

KOVÁCSNÉ
BALOGH JUDIT

Egyéb

4

12

142 000 Ft

27 690 Ft

2 036 280 Ft

Sportmunkatárs
Edző

39351

Kapusedző

1277

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Gurics Attila

1968-04-25

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő

GURICSNÉ HORVÁTH BEÁTA

1975.04.23.

C

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő

Peszeki Dorottya

1994-05-01

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági

Vass Szilvia

1986-08-04

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági

KOVÁCSNÉ BALOGH JUDIT

1967.12.26.

C

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 250 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

2 753 000 Ft

Személyszállítási költségek

6 280 000 Ft

Nevezési költségek

150 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 800 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

50 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 100 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

8 971 750 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

15 716 640 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

43 071 390 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

38 644 731 Ft

398 399 Ft

796 799 Ft

39 839 929 Ft

4 426 659 Ft

43 868 189 Ft

44 266 588 Ft
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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 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 általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
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

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

2018-10-11 17:06

16 / 30

be/SFPHP01-06013/2018/MKSZ
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

159 997 Ft

159 997 Ft

79 998 Ft

239 995 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

861 862 Ft

861 862 Ft

430 931 Ft

1 292 793 Ft

Utánpótlás-nevelés

796 799 Ft

796 799 Ft

398 399 Ft

1 195 198 Ft

Összesen

1 818 658 Ft

2 727 986 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Elszámolások jogi és pénzügyi véleményezése, kimutatások készítése, elszámolás ellenőrzése, kérelmek készítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Elszámolások jogi és pénzügyi véleményezése, kimutatások készítése, elszámolás ellenőrzése, kérelmek készítése.

Utánpótlás-nevelés

Elszámolások jogi és pénzügyi véleményezése, kimutatások készítése, elszámolás ellenőrzése, kérelmek készítése.
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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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a
fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2018. 10. 11.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Markovits 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 elbírálása 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 az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
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. 14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
16. 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;
17. 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;
18. 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.
19. 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;
20. 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;
21. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Budapest, 2018. 10. 11.
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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 kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Markovits László (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó VASAS SPORT CLUB (kedvezményezett neve)
aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a VASAS SPORT CLUB (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: ..........

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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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: Budapest, 2018. 10. 11.

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

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

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

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Markovits László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest, 2018. 10. 11.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 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

Közreműködői díj

X

Nettó*

*Jogcímenként egy válaszható.

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

Kelt: Budapest, 2018. 10. 11.
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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

Összeg

2016

7 411 614 Ft

HUF

TAO 50%

54 572 386 Ft

2017

20 710 051 Ft

HUF

TAO 50%

34 414 335 Ft

2018

20 629 219 Ft

HUF

TAO 50%

13 319 116 Ft

48 750 884 Ft

Pénznem

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

102 305 837 Ft

Kelt: Budapest, 2018. 10. 11.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-16 09:16:28
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:
2018-04-23 16:37:36
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-16 09:15:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 18:11:50
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-25 09:01:26

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 15:56:19

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-25 09:01:30
Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 37
Utolsó feltöltés:
2018-10-10 16:29:34
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2018-08-02 15:04:44
Feltöltés / Megtekintés

DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Fájlok száma: 31
Utolsó feltöltés:
2018-08-07 17:02:28
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-25 15:47:54

Kelt: Budapest, 2018. 10. 11.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

12

12

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

3

3

0%

Edzőtáborok száma

db

2

2

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

ifjúsági

26

30

15%

U18

fő

serdülő

0

5

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

7 759 832 Ft

79 998 Ft

159 997 Ft

7 999 828 Ft

7 999 828 Ft

15 919 657 Ft

15 999 655 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

41 800 300 Ft

430 931 Ft

861 862 Ft

43 093 093 Ft

18 468 468 Ft

61 130 630 Ft

61 561 561 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

41 800 300 Ft

430 931 Ft

861 862 Ft

43 093 093 Ft

18 468 468 Ft

61 130 630 Ft

61 561 561 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

38 644 731 Ft

398 399 Ft

796 799 Ft

39 839 929 Ft

4 426 659 Ft

43 868 189 Ft

44 266 588 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

88 204 864 Ft

909 329 Ft

1 818 658 Ft

90 932 850 Ft

30 894 954 Ft

120 918 476
Ft

121 827 805 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2018-10-11 17:06

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (81 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
mksz-afa-nyilatkozat_1524639686.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2018-04-25 09:01:26)
0f7e34b655a5d3de4d452ce08c739b08dc11ba16d322d672e3afe1f7cea750f1
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasi-nyilatkozat-20171110_1524494256.pdf (Szerkesztés alatt, 253 Kb, 2018-04-23 16:37:36)
50db21c0c0449abcac94ab30c8ff4aaa1f046fab0f477d61a5e4fa096815001a
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
nyilatkozat-sportletesitmeny-berlet_1524664074.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2018-04-25 15:47:54)
7c5bd11ff56d9613f12c9c513d2419ad1093105036c493da00f2d5a2695301f1
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat-egy-es-ugyanazon-vallal_1533215083.pdf (Hiánypótlás, 93 Kb, 2018-08-02 15:04:43)
9f81f57b67518ed1875abd6f85c486eb82106e1666d8b3285ee1186ff2d35371
nyilatkozat_hivatasos_deminimis_eg_1533215084.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-08-02 15:04:44)
ce5773240c89246dc72492a1a625cedf81567ac1bec89b9323b193ff217fe6f7
mksz-deminimis_1524664068.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2018-04-25 15:47:48) 68e3f1571fc017187f6349dfd5544bd7b45430bcabab1dc2de241244603dbca4
nyilatkozat-de-minimishez-kiegeszit_1524664068.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2018-04-25 15:47:48)
fa526991987cc49f1b9cfe42d1fbbf9778813705acc8e672e78e552d0dabda9d
Egyéb dokumentumok
arajanlat-wellsystem-medical-es-sen_1524639089.pdf (Szerkesztés alatt, 254 Kb, 2018-04-25 08:51:29)
f7f0e3f3b333377e6cdb1027d98a72a7e1689f1dc0bc66cb9358540e3c0e6b5e
nyilatkozat-hazai-nevelesu-jatekoso_1533215090.pdf (Hiánypótlás, 87 Kb, 2018-08-02 15:04:50)
72e9cbcee43edd74dde49cdc25f2b9941eaec98ecfa49ce6d7bec8a6987f9a9f
nyilatkozat-gurics-attila-sportmunk_1533215090.pdf (Hiánypótlás, 100 Kb, 2018-08-02 15:04:50)
e473fd728bd539968d665dd3d5a19cf389c89f2c870aecabd3d5ef9e37a716b9
nyilatkozat-verten-orsolya-sportmun_1533215090.pdf (Hiánypótlás, 88 Kb, 2018-08-02 15:04:50)
f0799b2ae4d0550a132ff1e470fb796f104db15b5595042c3280ace147fc846b
nyilatkozat-venczko-ferenc-tao-fela_1533215090.pdf (Hiánypótlás, 93 Kb, 2018-08-02 15:04:50)
463e1c36bb627332e7b1fe39c3718c1033727d69397f731b2ec1ef28e2a22e35
koltsegterv-szallasetkezes_1525244558.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2018-05-02 09:02:38)
7efb0f46a561a619aa690a4299031e394692dd323b5a79f919ac2231ba2fe8af
koltsegterv-szemelyszallitas_1525244559.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2018-05-02 09:02:39)
378dc677e26d3852c957a675127390922be184096505e330f0c66fb18ed3015e
sandartco_grafikaikiviteliterv_fu_1539181771.pdf (Hiánypótlás, 13 Mb, 2018-10-10 16:29:31)
6ff760b4d3cf041fa5fcb70c9d4670e0e81e0b1675dd7d0da33db7c4b837d731
vasas-kezi-foldszinti-falgrafika-me_1539181774.pdf (Hiánypótlás, 124 Kb, 2018-10-10 16:29:34)
582852b35bc565067dee20efb5d5760263cd0ae468509d8b191aeae147067755
mobiliakajanlatmarket_1533812362.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-08-09 12:59:22) 39a4b0f006cc3fd8baf2f5e0513cb8ab75e33dcb6b7a656b11cffb92f46c8dc9
grafikaajanlatmarket_1533812413.pdf (Hiánypótlás, 499 Kb, 2018-08-09 13:00:13) 91f6e499c0cdd0d9d9a9bbaff2d49be04c91c04840fd83475f097ecc7d99eac1
toth_borbala_angyalka_vasas_sc_munk_1533285975.pdf (Hiánypótlás, 6 Mb, 2018-08-03 10:46:15)
f55e7302f11ae4e0a5da98d8eb30d756284287e07db0495330929cfaeace06e5
grafikafestesfsztmarket_1533812421.pdf (Hiánypótlás, 383 Kb, 2018-08-09 13:00:21)
0ce019f2a75a1d718af197f9a494885dd10faf51d4e99b5ba64d5acb38189c69
toth-borbala-anygalka-vegzettseg_1533285975.pdf (Hiánypótlás, 389 Kb, 2018-08-03 10:46:15)
c535dcc66298b110cbda1e78383c2754f85f85d240ccc67ae156a4f7445f3bad
grafikafestesajanlatemeletmarke_1533812431.pdf (Hiánypótlás, 379 Kb, 2018-08-09 13:00:31)
0318faf53d03eac028fa6c42c99fec4af40b9038a97f0ccd2a967e707056756c
vasaskeziorvosireszlegajanlatm_1533286983.pdf (Hiánypótlás, 502 Kb, 2018-08-03 11:03:03)
9ad600d0b43a480bf10bc8fc3ffddd7af9d45921029bd69c19d62c735b1d0c40
lakatos-gyula-vasas-sc-munkaszerzod_1533299993.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2018-08-03 14:39:53)
a8b9082c814f482c010adf9a2d2151a2436b248bb6a597029bfba53b56626406
lakatos-gyula-vsc_munkaszerz-modosi_1533299994.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-08-03 14:39:54)
88a9d5671f8a48f5d006926120785a9c7e05f8390669970e0582a314f9b875b1
lakatosgyulabizonyitvanya_1533299994.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-08-03 14:39:54)
3c0e98b6338b505ee8b55cf5acdb6bdad19ac07c54d779c2fc9ae83b2e18a553
nyilatkozat-sensopro-es-wellsystem-_1533301200.pdf (Hiánypótlás, 335 Kb, 2018-08-03 15:00:00)
fba44559963c57b7ae403c10ef313587ed0acc4dc27256ab9d3cb83a2595b93a
teindoklas_1533817637.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-08-09 14:27:17) 49b3106bbbb500658f218660a3c761c623a524cb61763e21ed99560e67ca6820
kovacsnebaloghjuditnyilatkozat_1533825144.pdf (Hiánypótlás, 133 Kb, 2018-08-09 16:32:24)
ff1d547d3ecd516bcd95e7b93a926f35ee56ce4cb935ab1913ca1ebcd5a75599
dr.szontaghgasparnyilatkozat_1533825148.pdf (Hiánypótlás, 139 Kb, 2018-08-09 16:32:28)
e3e5eebb20fe7d6c601f5c886f712b79346a754ce042909ab5372762cd94204e
vasaskezi_bufeajanlatmarket_1533885679.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-08-10 09:21:19)
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09e09462aeeffdf8d79b793d46ffd9a9b1a69164e3a1e8c82526e7a1a3be5159
diagnosztika_arajanlat_1533896001.pdf (Hiánypótlás, 454 Kb, 2018-08-10 12:13:21) 207662402fa7024713f63729a62eaccd63876473de9378ffbcaa38f9df5201f2
szakmaiajanlasdiagnosztika_1533896006.pdf (Hiánypótlás, 99 Kb, 2018-08-10 12:13:26)
723b916a4cecc47a4175c50c02f9048aec8ff9b756762b2e54ca5e1affc52524
arajanlat-vasas_kezi_bufe-es-raktar_1535636936.pdf (Hiánypótlás, 667 Kb, 2018-08-30 15:48:56)
b675c4c0e03387b7b84a264831f7d0c77623b7a36ed03d57b91227064dbeedb4
arajanlat-vasas_kezi_alucobond-felu_1535636973.pdf (Hiánypótlás, 336 Kb, 2018-08-30 15:49:33)
26d9d40aa449075dda4c2d95af719671e90df38ab1b3ff55479b65f98d2e76d1
arajanlat-vasas-sc-medical-20180425_1524664094.pdf (Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2018-04-25 15:48:14)
19a083ff57500b5faea822f60e4e6e67da15503433950661ebdc18d896435b93
koltsegterv-szemelyszallitas_1534503046.pdf (Hiánypótlás, 49 Kb, 2018-08-17 12:50:46)
483c7854b9124d417a9246e9453d3447a1362ed5a96e6756fbd42e9f3ff2aeb3
koltsegterv-szallasetkezes_1534503046.pdf (Hiánypótlás, 48 Kb, 2018-08-17 12:50:46)
33f21ddc23cb6521a3fe749523216001d9d76d03a1f971d78e390e8f03ced7a1
koltsegterv-szallasetkezes_1533208997.pdf (Hiánypótlás, 48 Kb, 2018-08-02 13:23:17)
469e4bedcdfb4229a9201ba6ceb85e4d0713d4b5c02a07e31a0f766c2419d3e8
koltsegterv-szemelyszallitas_1533208997.pdf (Hiánypótlás, 49 Kb, 2018-08-02 13:23:17)
8b24222cfea73da2fdd1aff7803b7c2fc54694bcce7255c257f51de1f1682788
sportorvosi-ajanlas-isotonic-ital_1533208997.pdf (Hiánypótlás, 21 Kb, 2018-08-02 13:23:17)
7d094bcfcabc17498be4c90efe88b6640e5657d9730a2deb10671e41f19561f8
arajanlat-isotonic-ital_1533208997.pdf (Hiánypótlás, 23 Kb, 2018-08-02 13:23:17) 18ef2c462df6a9d785feb2962bfc9b377f4f29eb681c0823388d4e1c5293823b
indoklas-isotonic-ital_1533208997.pdf (Hiánypótlás, 36 Kb, 2018-08-02 13:23:17) 87f078da829085062a2c2845c1e34acfd8410fef9b0d44cbe26fe6f45ce57aa3
koltsegterv-rendezesikoltsegek_1533208997.pdf (Hiánypótlás, 37 Kb, 2018-08-02 13:23:17)
94f9155c72a9da8dd916ed96d6dfa2b0699b7fff93e65fb7d89ac23105bd06d3
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
mksz-emmi-nyilatkozat_1525269379.pdf (Szerkesztés alatt, 127 Kb, 2018-05-02 15:56:19)
ec72263e6e3bc8a4b9d1c8a7086bafc7fa258836bf66d1a7800577de9759786e
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_20180405_1523862988.pdf (Szerkesztés alatt, 481 Kb, 2018-04-16 09:16:28)
47887e065d6a2b853766dce4d40af6edf1fadb7d0c4a984af38042e6d804ac31
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mkszigazgatasidij2_1525277510.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2018-05-02 18:11:50)
03eec8f109bc63571a65c7b3168de1c9947048e355e0720778c95e26753878f2
mkszigazgatasi_1525244970.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2018-05-02 09:09:30) 85d8e15d0a873201aeef836997f3b3343ec551150fe502a6be01fdaa3caee54b
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_06013_201_1523862926.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-16 09:15:26)
a885ca85231fd69abcc1f44fab7f852d3d7ea0d1f2bac940617213b0998d1236
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
mksz-nyilatkozat-2_1524639690.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2018-04-25 09:01:30)
3e38ded621e5c414d8755db03faa4fade16f6abef355edcfc2e5d1f64b2b3caf
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
peszeki-dorottya-vsc_munkaszerz_spo_1524468900.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Mb, 2018-04-23 09:35:00)
02f07af303452dd31a7ecd93dc87fc7c6b41a741dd018695ae3c8188b6492f49
peszeki-dorottya-vsc_munkaszerz-mod_1524468901.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-23 09:35:01)
d91108e8e8ae80592c2a2889383cd18d8577167b9c0d5388012927bcd2c02e4d
varga-marta-vsc_munkaszerz_utanpotl_1524468904.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2018-04-23 09:35:04)
c0901867751b954d8430093a7afe445f4e9b3ecb6e71f536416c590f290284fc
varga-marta-vsc_munkaszerz-modosita_1524468908.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Mb, 2018-04-23 09:35:08)
980e2532e6283cbf1e4092c8083a4d2119fae227c56d58549f83ae4e0616a9f2
venczko-ferenc-vasas-sc-munkaszerzo_1524468908.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2018-04-23 09:35:08)
e5b24fbb31f665b5a6e70105b8eb8fb6937beb6d4c18c4f9e331ee06a46b68b1
(1)venczko-ferenc-vasas-sc-munkaszerzo_1524468908.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2018-04-23 09:35:08)
c1ab66b36ce1d36958f3f6f8c01d165535c335646dd4b4d9c3ed8bc966c554a7
venczko-ferenc-vsc_munkaszerz-modos_1524468909.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-23 09:35:09)
292eb74fd03af0ffc8294e77f0a08ea43261249339c74a081f0efcd61ca46a27
verten-orsolya-vsc_munkaszerz_kezil_1524468913.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2018-04-23 09:35:13)
dae1917cf89e59bdb041ad9c787fe44a5749c0d4b75eb35f03eb758f686fbe03
vass-szilvia-vasas-sc-munkaszerzode_1524468913.pdf (Szerkesztés alatt, 137 Kb, 2018-04-23 09:35:13)
a76675d3d4889a3ed53f7609e3d9015c488dc53710c2984643b8792c9518c3db
beran-antal-vsc_munkaszerz_sportmas_1524468915.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2018-04-23 09:35:15)
7416b27a3bb04f235fc71f18a72c6977d6d6ef5dcdfe7ed27591a5cf54ec9ad6
beran-antal-oklevel-sportmasszor_1524469610.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-04-23 09:46:50)
1fa65e33a557c65a915e0c8ca749cd25075d02db66709a23fd37d171d8b4da10
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drszontagh_sebesz_szakkepesites_1524469610.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2018-04-23 09:46:50)
e94e748b7421ab31ac4fcea0d3fc772f677d7d4296418664ce758076802d5916
dr.szontagh_szakorvosibizonyitvan_1524469610.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2018-04-23 09:46:50)
359b301050f8c0bdf0c7e2e8a5845f5da11d13e4cf19355f0e27e92a73e4fa7f
guricsne_horvath_beata_licensz_1524469611.jpg (Szerkesztés alatt, 357 Kb, 2018-04-23 09:46:51)
a3386aae0f07d6b00c8d88b9a406f5a27ac5122a8a62a914928492c0958ba8f7
varga_marta_licensz_1524469611.jpg (Szerkesztés alatt, 378 Kb, 2018-04-23 09:46:51)
38f39f1fdfb4d59f825096bb104df7cec3a685654ab25abdfce01e23e8f88b00
vassszilvia_1524469612.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-23 09:46:52) b1b5bd8e2ba9c4d18662b676eca9939446c1a88c0f00bb3a63b21a94d86df717
venczkoferencvegzettseg_1524469613.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-23 09:46:53)
ff1615ec7b9d1c051f410d2d763e4a52b3275d345f6cd26937e6c354e92705fe
verten_orsolya_licensz_1524469613.jpg (Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2018-04-23 09:46:53)
e39a1d54041ede630a89e633b9b854507c1d3bcb9a263c09411142840e64123b
peszekidorottya-vegzettseg_1524469614.pdf (Szerkesztés alatt, 627 Kb, 2018-04-23 09:46:54)
2a5e46c74e377ccf191de9c96c3412113d969262870d638c02b085427b482884
geberzsoltc_1524639167.jpg (Szerkesztés alatt, 459 Kb, 2018-04-25 08:52:47) 45dbcaacd9d3657912f3999ad3dc87113155944856a187dca845a0b798409260
kovacsne-balogh-judit-vasas-sc-munk_1524494070.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2018-04-23 16:34:30)
bf403a340dd78ce41acd2816388aa5b3812724038c8f8df89aceb5a7c26d829e
kovacsne-balogh-judit-vsc_munkaszer_1524494071.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2018-04-23 16:34:31)
811f6116c611ff4e3d85a8d19a61a45c6812c336de6dc061c857712820ac9e3f
balogh_judit_licensz_1524494887.jpg (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2018-04-23 16:48:07)
cf9b41c1621bf4a18dfb155dcbdb3f034cb31da904179fec22eeca4fc1409411
geber_zsolt_licensz_megelolegezett__1533654077.jpg (Hiánypótlás, 389 Kb, 2018-08-07 17:01:17)
0d85b308f3e747c3bc703b06814af9219e6c3114df8b108966539435b6986544
balogh_judit_licensz_1533654118.jpg (Hiánypótlás, 357 Kb, 2018-08-07 17:01:58) 44c6de251795bbd537739da238a3c99cd8c22ac43f5645aa14961f43b4a4a482
tanusitvany_kovacsne_balogh_judit_k_1533654125.pdf (Hiánypótlás, 53 Kb, 2018-08-07 17:02:05)
32a3d995a3fe8a983099866db58d9bd24336c87f03d5bf25dba92e6588580f26
geber_zsolt_nyilatkozat_munkaido_me_1533654148.pdf (Hiánypótlás, 158 Kb, 2018-08-07 17:02:28)
14ba16bbadced5e5eda9068cc968621c581429fcb165434da7145678bc49c7ea
dr-szontagh-gaspar-vsc_munkaszerz_o_1524468893.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2018-04-23 09:34:53)
e9f0f9026ea483d17df5222aa47045416f3a92a6237d5d6513ed5720efe5e64b
gurics-attila-vsc_munkaszerz_kezila_1524468894.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-23 09:34:54)
60143044ee7ddc42a93d8640441a764a5cb99423cad022d2e9fc8411e021e6aa
guricsne-horvath-beata-vsc_munkasze_1524468895.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-23 09:34:55)
9566db98f013746326eefbae0d2b052f212b13f42eeb8b8a05428fd3d0841146
guricsne-horvath-beata-vsc_munkasze_1524468897.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-23 09:34:57)
4e84d73d587924e33efed8d45a89cb060f9b19a4b860a9407ccaebf273d03d42
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