
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  MALÉV SPORT CLUB

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  19807300-1-43

Bankszámlaszám  11718000-20330426-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1185  Város  Budapest

Közterület neve  Nagyszalonta  Közterület jellege  utca

Házszám  25  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1185  Város  Budapest

Közterület neve  Nagyszalonta  Közterület jellege  utca

Házszám  25  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 1 292 28 45  Fax  +36 1 292 28 45

Honlap  www.malevkosar.hu  E-mail cím  malevsc@t-online.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Domokos Ádám

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Ellnők

Mobiltelefonszám  +36 30 382 06 09  E-mail cím  1940jan29@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kovács Mihály ügyvezetó +36 30 358 34 98 kovimisi57@msn.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Vilmos Endre Sport Centrum XVIII. ker. Önkormányzat Városgazda18 Nonprofit Zrt. 9 Felkészülés

Kassa utcai Általános iskolka XVIII. ker. Önkormányzat Dél-pesti Tankerület 10 Felk. és versenyeztetés

Pestimrei Sportkastély XVIII. ker. Önkormányzat Városgazda18 Nonprofit Zrt. 6 Felk. és versenyeztetés

Lőrinci Sportcsarnok XVIII. ker. Önkormányzat Városgazda18 Nonprofit Zrt 2 Versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1946-09-02

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1946-09-02

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Malév Sport Club

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1946-09-02
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2019/20 évi gazdálkodásának és a 2021. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2019 2020 2021

Önkormányzati támogatás 6 MFt 6 MFt 7 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 7 MFt 7,2 MFt 7,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 42,5 MFt 48,5 MFt 52,4 MFt

Egyéb támogatás 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Összesen 57,5 MFt 63,7 MFt 68,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2019 2020 2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 7,8 MFt 8,2 MFt 8,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 4,3 MFt 4,8 MFt 5,2 MFt

Anyagköltség 13 MFt 13,5 MFt 13,8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 17 MFt 17,3 MFt 17,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3 MFt 3,2 MFt 3,5 MFt

Összesen 45,1 MFt 47 MFt 48,5 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 2019 2020 2021

Működési költségek 21,714885 MFt 25,015869 MFt 28 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében” oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes
támogatás

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

52 622 659 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 44 616 919 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Üzemeltetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Koronavírussal összefüggésben felmerülő
költségek

469 697 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj   Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Kérelem részletes leírása

Ismertesse a kérelmező szervezet 2021/22-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

A Malév Sport Clubnál jelenleg 5 szakosztály működik: asztalitenisz, röplabda, kosárlabda, női kézilabda, íjász. A Sport Club megalakulása (1946)óta nagy hangsúlyt
szentelt az utánpótlás nevelésre minden szakosztálynál. A Vilmos Endre Sportcentrum területén van a sport club megalakulása óta, így abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy a sporttelep fejlődését is végig követhettük. A jelenlegi tulajdonos a XVIII. kerület Önkormányzata. A létesítmény adottsága a kerületben jónak
mondható. Az elmúlt években a sport club anyagi helyzete a piac és a gazdasági környezet miatt jelentősen csökkent. Nagyon örülünk, hogy a TAO-s pályázatot
létrehozták, így két szakosztályunk is tud indulni ezen a pályázaton. Nagymértékben elősegítette a kézilabdázás előre menetelét a pályázatnál elnyert támogatások. A
gyermekek egészséges fejlődésükben így mi is részt vállalunk. A kézilabda szakosztályunknál 6 korcsoport U9, U10, U12, U13, OSB II., OSB III,Ifjúsági III. és az
ificsapatunk (Budapest felnőtt Bajnokságban is szerepelnek. A XVIII. kerületi Önkormányzat biztosítja számunkra a tornaterem de bérleti díjat fizetünk a Vilmos Endre
Sport Centrumban a Kassa utcai iskolában, a Sportkastélyban is, valamint a Gyermek bajnokság és a kisiskolás bajnokságok lebonyolításánál a Budapesti Kézilabda
szövetségnek fizetünk terembérleti díjat. Kézilabda szakosztály a szakosztályok között a második legnépesebb, az egyesület taglétszámának több mint egy hatodát
adja. A Kassa utcai iskolával karöltve minden évben új korcsoportok csatlakoznak a szakosztályunkhoz. A 2019/2020 évadban az Ifjúsági III. osztályban, OSB II
osztályban, U14, U13, U11, U10, U9 indítunk csapatokat. Biztosítjuk a felkészítést versenyzést Malév Sport Club színeiben. Budapest I osztályban is szeretnénk
versenyeztetni ifjúsági csapatunkat. A 2019/2020-as évadban saját jogon versenyeztetjük minden korosztályos csapatunkat az ifjúsági korosztálytól a U9 korosztályig
bezárólag. 

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

Egyesületünk a 18. kerületben tevékenyen vesz részt leány utánpótlás nevelésben. A Malév Sport Club tervezett csarnok felújítanak dokumentumait. Szeretnénk a
20212022 évi TAO pályázatunkban ezt a projektet megvalósítani, ehhez minden segítséget megkapunk a XVIII. kerületi önkormányzattól. Ez a sportcsarnok a Vilmos
Endre Sport Centrumban (Malév pálya) található. Ennek a felülete 36 x 17,5 méter. Nagy igénybevételnek van a sportcsarnok kitéve, mivel délelőtt 8-órától 14.00
óráig iskolai testnevelés folyik a Stéhlo Gábor evangélikus általános iskola tanulói használják, majd délután 14.30 órától 21.30 óráig a Malév Sport Club szakosztályai.
(kézilabda, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, íjászat). Kézilabdás csapataink U9-10, U11-U12, U14 -15, valamint a serdülő és ifik is tartanak edzést a
sportcsarnokban. Bázisunk a Kassa utcai iskola, de nem használhatjuk a sport sátrat, ezért kénytelenek vagyunk ezen a kisebb felületet is megosztva használni. Az
előző években kosarasainkkal karöltve nyílászáró cserért, világítás felújítást, öltözők felújítását végeztük el TAO pályázat keretei között. Most sajnos a sportcsarnok
beázik így elkerülhetetlenné vált a tető felújítás. Ezzel párhuzamosan szeretnénk modernizálni, hó szigetelni és a sportfelületet a parkettát felújítani. Az előző években
és ebben az évben 2-3 alkalommal rendeztünk-rendezünk a BKSZ-vel együttműködve ebben a sportcsarnokban U10 (5+1) Gyermekbajnoki fordulókat. Szeretnénk
továbbra is jó partnerei lenni mind az MKSZ-nek, mind a BKSZ-nek. 

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 szakszövetség programjainak legfontosabb eleme, hogy minél több gyermekkel ismertessük meg a kézilabdázást. Ez a mi célunk is. A nehéz körülmények között
(gazdasági helyzet, kevés terem, konkurencia) szeretnénk az utánpótlásunkat magasabb szintre emelni. Jelenleg két bázisunk van. Az egyik a XVIII. kerületi Kassa
utcai általános iskola a másik szintén a XVIII. kerületben található Vilmos Endre Sport Centrum úgymond ’’Malév csarnok’’. Indulunk a Gyermek Bajnokság különböző
korosztályos szintjein valamint Nemzetközi és hazai tornákon. A célunk, hogy minél több gyerek bevonásával a ’’klasszikus’’ alulról építkező piramist újra felépítsük, mint
régen. Terv még a kerületben egy másik bázis iskola elindítása is. A Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztésének program minden pontjával egyet értünk.
Ezen alapelvek mentén szeretnénk megerősíteni helyünket a budapesti kézilabdázók közösségében. A szükséges támogatással elérni azt a fajta tömegesítést, melyből
a kinevelt játékosok megtalálják helyüket - játszanak a club utánpótlás csapataiban, tovább lépnek magasabb szintre, játszanak a legmagasabb osztályokban is.
Szeretnénk azt is elérni, hogy a megjelenésünk úgy játékosoknak, mint edzőknek és segítőknek egységes legyen (mez, melegítő, póló, táska). Látva jó néhány
egyesületet mi is szeretnénk hasonló módon clubunkat megismertetni és népszerűsíteni. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A programunk egyértelmű hatása a jelenben is érezhető. Ma talán már elcsépelt dolog az egészségre hivatkozni. Természetesen ez mint mindig most is nagyon fontos.
De! Napjainkban jelentős gond, hogyha a fiatalok nincsenek lekötve a számítógép és az ezeken elérhető játékok felé fordulnak. Az itt kialakuló, helytelen használatból
eredő ’’árnyék’’ világ kórosan hat személyiségfejlődésükre. Sok negatív példáját látjuk e két dolog összekapcsolódásának. Szokták mondani: ha egy gyereket
megmentettél már nagyon sok mindent elértél. Hát mi szeretnénk sok gyermeket ’’megmenteni’’! Tudjuk, látjuk, hogy ezen keresztül milyen jó hatással lehetünk a
szülők, nagyszülők, családok életére is. Tehát ha létezik nemes cél, akkor ez azok közé tartozik. Szeretnénk e kerületünkben megmutatni, hogy a kézilabdázás, mint az
egyik legjobb és népszerű játék és csapatsport jelentősége túlmutat önmagán. Bízunk benne, hogy a támogatók is felismeri milyen szükség van, hogy a támogatás
minden korosztályhoz jusson el, így a Malév Sport Clubban kézilabdázó kislányokhoz, valamint a kerület és vonzáskörzetének gyermekeihez is.
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Személyi jellegű ráfordítások

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód és
születési

dátum

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások

(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Adóazonosító Nyilvántartási szám Licensz.

evad_rovid 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2021/22 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2021/22 évad - Tervezett összes tárgyi 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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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2021/22 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)

Felújítás, meglévő
ingatlan fejlesztése

Sportpadló Sportparketta felújítása pályák
vonalazása

2022-06-01 2022-06-30 2022-07-15 7 974 000 Ft

Felújítás, meglévő
ingatlan fejlesztése

Homlokzatfelújítás
(nyílászáró csere,
hőszigetelés)

Homlokzati hőszigetelés 2022-03-01 2022-06-30 2022-07-15 38 830 000 Ft

Felújítás, meglévő
ingatlan fejlesztése

Tetőfelújítás
(magastető,
lapostető)

Tetőszigetelése 2022-03-01 2022-06-30 2022-07-15 27 845 000 Ft

74 649 000 Ft

2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Sportparketta felújítása pályák
vonalazása

1185
Budapest
Nagyszalonta 
25

156208 önkormányzati Ez a sportcsarnok a Vilmos Endre Sport Centrumban
(Malév pálya) található. Ennek a felülete 36 x 17,5
méter. Nagy igénybevételnek van a sportcsarnok
kitéve, mivel délelőtt 8-órától 14.00 óráig iskolai
testnevelés folyik a Stéhlo Gábor evangélikus általános
iskola tanulói használják, majd délután 14.30 órától
21.30 óráig a Malév Sport Club szakosztályai.
(kézilabda, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, íjászat).
Kézilabdás csapataink U9-10, U11-U12, U14 -15,
valamint a serdülő és ifik is tartanak edzést a
sportcsarnokban. Bázisunk a Kassa utcai iskola, de
nem használhatjuk a sport sátrat, ezért kénytelenek
vagyunk ezen a kisebb felületet is megosztva használni.
Az előző években kosarasainkkal karöltve nyílászáró
cserért, világítás felújítást, öltözők felújítását végeztük el
TAO pályázat keretei között. Most sajnos a
sportcsarnok beázik így elkerülhetetlenné vált a tető
felújítás. Ezzel párhuzamosan szeretnénk modernizálni,
hó szigetelni és a sportfelületet a parkettát felújítani.

Homlokzati hőszigetelés 1185
Budapest
Nagyszalonta
25

156208 önkormányzati Ez a sportcsarnok a Vilmos Endre Sport Centrumban
(Malév pálya) található. Ennek a felülete 36 x 17,5
méter. Nagy igénybevételnek van a sportcsarnok
kitéve, mivel délelőtt 8-órától 14.00 óráig iskolai
testnevelés folyik a Stéhlo Gábor evangélikus általános
iskola tanulói használják, majd délután 14.30 órától
21.30 óráig a Malév Sport Club szakosztályai.
(kézilabda, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, íjászat).
Kézilabdás csapataink U9-10, U11-U12, U14 -15,
valamint a serdülő és ifik is tartanak edzést a
sportcsarnokban. Bázisunk a Kassa utcai iskola, de
nem használhatjuk a sport sátrat, ezért kénytelenek
vagyunk ezen a kisebb felületet is megosztva használni.
Az előző években kosarasainkkal karöltve nyílászáró
cserért, világítás felújítást, öltözők felújítását végeztük el
TAO pályázat keretei között. Most sajnos a
sportcsarnok beázik így elkerülhetetlenné vált a tető
felújítás. Ezzel párhuzamosan szeretnénk modernizálni,
hó szigetelni és a sportfelületet a parkettát felújítani.

Tetőszigetelése 1185
Budapest
Nagyszalonta
25

156208 önkormányzati Ez a sportcsarnok a Vilmos Endre Sport Centrumban
(Malév pálya) található. Ennek a felülete 36 x 17,5
méter. Nagy igénybevételnek van a sportcsarnok
kitéve, mivel délelőtt 8-órától 14.00 óráig iskolai
testnevelés folyik a Stéhlo Gábor evangélikus általános
iskola tanulói használják, majd délután 14.30 órától
21.30 óráig a Malév Sport Club szakosztályai.
(kézilabda, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz, íjászat).
Kézilabdás csapataink U9-10, U11-U12, U14 -15,
valamint a serdülő és ifik is tartanak edzést a
sportcsarnokban. Bázisunk a Kassa utcai iskola, de
nem használhatjuk a sport sátrat, ezért kénytelenek
vagyunk ezen a kisebb felületet is megosztva használni.
Az előző években kosarasainkkal karöltve nyílászáró
cserért, világítás felújítást, öltözők felújítását végeztük el
TAO pályázat keretei között. Most sajnos a
sportcsarnok beázik így elkerülhetetlenné vált a tető
felújítás. Ezzel párhuzamosan szeretnénk modernizálni,
hó szigetelni és a sportfelületet a parkettát felújítani.

be/SFPHP01-09155/2021/MKSZ

2021-05-20 13:17 9 / 34



2021/22 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. 52 096 432 Ft 526 227 Ft 0 Ft 52 622 659 Ft 22 552 568
Ft

74 649 000 Ft 75 175 227 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Kategória Név Adóazonosít
ó

Szül.
dátum

Adózás
módja

N.
Ó
.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen

(Ft)

0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2021/22 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az
alábbiak

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű
gazdasági célú

használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2021/22 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

Szerződéses szolgáltatások 0 Ft

Távközlés és energia 0 Ft

Összesen 0 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés 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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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások

2021/22 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek támogatása

Beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási érték (Ft)

Digitális, érintés nélküli lázmérő db 2 20 000 Ft 40 000 Ft

Egyszer használatos maszk db 500 300 Ft 150 000 Ft

PCR koronavírus teszt vizsgálat db 10 19 500 Ft 195 000 Ft

Kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő/folyadék db 80 1 000 Ft 80 000 Ft

465 000 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

465 000 Ft 4 697 Ft 0 Ft 469 697 Ft 0 Ft 465 000 Ft 469 697 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2021-02-26 20:00:34

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 0 0 0 0

U9 2 0 0 0

U10 6 6 0 0

U11 9 9 0 0

U12 19 15 0 0

U13 2 1 0 0

U14 6 5 0 0

U15 11 8 0 0

U16 - - 0 0

serdülő 23 9 0 0

ifjúsági 39 9 0 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 117 62 0 0
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2021-02-26 20:00:44

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2020/21 Versenyeztett csapatok száma 2021/22 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U8 0 0 0 0

U9 0 0 1 0

U10 1 0 1 0

U11 1 0 1 0

U12 1 0 2 0

U13 0 0 1 0

U14 2 0 0 0

U15 2 0 1 0

U16 - 0 - 0

serdülő 1 0 1 0

ifjúsági 1 0 1 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 9 0 9 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2021/22 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati eszközök

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U15

Nem
releváns

0 0 Ft 200 000 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

NEOLIFE Vita-
Squares

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U15, U9

doboz 40 9 500 Ft 380 000 Ft

2021/22 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan típusa Ingatlan
megnevezés

Férőhely Igénybevétel
típusa

Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybe-
vétel

(óra/hó)

Hónapok
száma az
évadban

Igénybevett
órák

száma/évad

Bérleti díj
összesen

(Ft)

Egyéb
(edzőterem)

Vilmos Endre
Sport Centrum

nem
releváns

Edzés U10, U11,
U12

7 800 Ft 36 10 360 2 808 000 Ft

Egyéb
(edzőterem)

Kassa utcai
iskola Sportsátor

nem
releváns

Edzés/mérkőzés Ifjúsági,
Serdülő,
U15

7 200 Ft 40 10 400 2 880 000 Ft

Sportcsarnok Sportkastély 1000 fő
felett

Mérkőzés U12, U13 9 600 Ft 24 10 240 2 304 000 Ft

Sportcsarnok Lőrinci
Sportcsarnok

1000 fő
felett

Mérkőzés Ifjúsági,
Serdülő,
U10, U11,
U12, U13,
U15

10 000 Ft 8 10 80 800 000 Ft

Edzők elszámolása

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

2021/22 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód és
születési

dátum

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó

)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 1800
1978-07-23

IVÁNCSICS JUDIT EKHO 8 10 350 000 Ft 54 250 Ft 4 042 500 Ft

Edző 4877
1984-08-10

SZEMES ANDRÁS EKHO 8 10 350 000 Ft 54 250 Ft 4 042 500 Ft

Edző 64273
1972-12-09

JÁRMI HILDA EKHO 8 10 350 000 Ft 54 250 Ft 4 042 500 Ft

Edző 144
1981-10-26

BARTHA ZSÓFIA EKHO 8 10 220 000 Ft 34 100 Ft 2 541 000 Ft

Edző 97915
1974-03-27

TAKÁCS ZOLTÁN EKHO 8 10 220 000 Ft 34 100 Ft 2 541 000 Ft

Edző 32909
1972-03-01

VITINGER RITA EKHO 8 10 220 000 Ft 34 100 Ft 2 541 000 Ft

Sportmunkatárs
1961-01-10

Kardos Edit EKHO 8 12 250 000 Ft 38 750 Ft 3 465 000 Ft

Sportmunkatárs
1949-08-04

Dömötör József EKHO 8 10 140 000 Ft 21 700 Ft 1 617 000 Ft

Technikai vezető 32772
1957-09-10

KOVÁCS MIHÁLY EKHO 2 12 62 500 Ft 9 688 Ft 866 250 Ft
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2021/22 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Adóazonosító Nyilvántartási szám Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

IVÁNCSICS JUDIT 8407450944 C Nem rel. Serdülő, U15

SZEMES ANDRÁS 8429552782 C Nem rel. Ifjúsági, U15

JÁRMI HILDA 8386933534 C Nem rel. Ifjúsági

BARTHA ZSÓFIA 8419363855 C Nem rel. U12, U13

TAKÁCS ZOLTÁN 8391660893 D Igen U10, U9

VITINGER RITA 8384100462 C Nem rel. U11, U12

Kardos Edit 8343421191 Nem rel. Nem rel. U11, U12, U13

Dömötör József 8301652586 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U15

KOVÁCS MIHÁLY 8331243714 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U15, U9

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 580 000 Ft

Személyszállítási költségek 1 000 000 Ft

Nevezési költségek 300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 300 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 8 792 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 25 698 750 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 44 170 750 Ft

2021/22 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)

44 170 750 Ft 446 169 Ft 0 Ft 44 616 919 Ft 0 Ft 44 170 750 Ft 44 616 919 Ft
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Képzés

2021/22 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

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

2021/22 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
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek    Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Üzemeltetés    Utánpótlás-nevelés fejlesztése   

Képzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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, 2021. 05. 20.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Domokos Ádám (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. kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási
keretösszeget, ezen belül a kézilabda sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program
elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind pedig az igazolások kiállításakor figyelembevételre kerül.

4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 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;

5. 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;

6. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

7. 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;

8. 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;

9. tudomásul eszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem
lehet és kijelentem, hogy ismerem az igénybevétel jogszabályban meghatározott következményeit.

10. 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 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

11. 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;

12. 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 Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

13. 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;

14. 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);

15. 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;

16. 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;

17. 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;

18. 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;

19. 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 6.
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;

20. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao.

tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.

b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.

c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.

d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú
ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.

f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de
legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási
időszakonként 600 millió forintot.

g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás
mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

21. 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
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ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

22. 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;

23. 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;

24. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Kézilabda Szövetség jogosult, a sportszervezet az
elszámolási kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget.

25. 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, 2021. 05. 20.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Domokos Ádám , mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club

☐ 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

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs2

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ nincs3

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☐ nincs4

☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☐ nincs5

☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. 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

szervezet (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. és 4. 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 hasznosításáról6

☐ 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. 
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[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. 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 ingatlan7

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.8]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9

Alulírott Domokos Ádám , mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt
támogatás a Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez
nyújtott működési támogatásként nyújtható. 
☐ az alábbi támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az
alábbiak: 

Ingatlan címe, helyrajzi
száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei

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]

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: Budapest, 2021. 05. 20.

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

1Hivatásos 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).

2A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

3A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

4A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

5A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

8Az 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.

9Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

10Lásd a 3. pont szerint!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Domokos Ádám (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest , 2021. 05. 20.

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).

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 (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA nyilatkozat

ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2021/2022-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 – ide nem értve a támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos

nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be , arról a Magyar Kézilabda

Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az általános

forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2021. 05. 20. Domokos Ádám 
Ellnők 

MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek

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

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)

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

A sportcélú ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdonilap-másolatának eredeti példánya vagy másolata

Önkormányzati ingatlan esetén a vagyonbesorolást igazoló dokumentum (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon,
forgalomképtelen törzsvagyon)

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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A sportcélú ingatlan tulajdonosának ill. vagyonkezelőjének a beruházás megvalósításához történő hozzájáruló nyilatkozata
(Önkormányzati tulajdon esetében az önkormányzati határozat, polgármesteri nyilatkozat esetén a nyilatkozat megtételére
feljogosító önkormányzati felhatalmazás)

A megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségvetés, mely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése (tervek, műszaki leírások)

Amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött, a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli
hozzájárulása arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő 15 évre (felújítás esetében 5 évre) - a beruházás üzembe
helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre

Jogerős építési engedély vagy az illetékességgel rendelkező hatóság szakmai nyilatkozata arról, hogy a bejelentésben megjelölt
beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

A tárgyi eszköz beruházással, felújítással érintett ingatlan tulajdonosával (tulajdonosi joggyakorlójával) vagy vagyonkezelőjével
megkötött, ingatlan hasznosításra vonatkozó -a TAO tv. 22/C. § (5) jb) pontja szerinti- megállapodás. (Ép.eng. köteles
tevékenység esetén - amennyiben nem saját tulajdonú, vagy vagyonkezelésben lévő ingatlanon valósul meg)

A projektelem megvalósításához szükséges önrész tervezett forrásának igazolása

A megvalósítás és a finanszírozás pénzügyi-műszaki ütemezési terve

TAO-támogatást biztosító cégek előzetes szándéknyilatkozatai a támogatásról, ill. a várható támogatási összegről

A sportcélú ingatlan fenntartásának finanszírozási terve, a szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve,
forrásai

A sportcélú ingatlan létesítmény által termelhető bevételi források

A létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága, sportágak szerint részletezve és százalékos megosztásban is

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Kelt: Budapest, 2021. 05. 20.
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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 8 10 25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 5 7 40%

Edzőtáborok száma db 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 0 0 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő -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

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 52 096 432 Ft 526 227 Ft 0 Ft 52 622 659 Ft 22 552 568 Ft 74 649 000 Ft 75 175 227 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

52 096 432 Ft 526 227 Ft 0 Ft 52 622 659 Ft 22 552 568 Ft 74 649 000 Ft 75 175 227 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költségek támogatása

465 000 Ft 4 697 Ft 0 Ft 469 697 Ft 0 Ft 465 000 Ft 469 697 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

44 170 750 Ft 446 169 Ft 0 Ft 44 616 919 Ft 0 Ft 44 170 750 Ft 44 616 919 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 96 732 182 Ft 977 093 Ft 0 Ft 97 709 275 Ft 22 552 568 Ft 119 284 750
Ft

120 261 843 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 25 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (55 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

keziafanyil20210225_1614245780.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2021-02-25 10:36:20)
2da1cf5a85da8403b8b059afe07634cc0fcb60ff86307fb50ffd9b56188a207d

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)

alairasicimpeld.adam_1614077334.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-23 11:48:54)
c143b02d70a260e37c6c9d39c0385c32a7c6dbc46b8e8fb757e0346c4a7bfb04

alairasicimpeld.misi2017_1614077347.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2021-02-23 11:49:07)
aa4fc5896751857e1939a9dd5441c6318893d74d8537d4619a585af63eabd4bc

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

keziamatornyil20210225_1614245798.pdf (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2021-02-25 10:36:38)
a100564099d41dd5a5bdf684670da5ae8d4a0d42768ed10cda68577a1e2f01a0

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

hpsportkastelyszandeknyilatkozatkzi20210518._1621509416.pdf (Hiánypótlás, 35 Kb, 2021-05-20 13:16:56)
e08f826509ec6fa5e48fbc46c8b31236e46f3be8d4ac98f8a94ab5ba892ec335

hpkassau..iskolaszandeknyilatkozatkzi20210518._1621509449.pdf (Hiánypótlás, 167 Kb, 2021-05-20 13:17:29)
6bd148305569725f8de393fbfa4f0d6e8c05299236209e38d4e93f08843ea38d

hplorincisportcsarnokszandeknyilatkozatkzi20210518._1621344592.pdf (Hiánypótlás, 425 Kb, 2021-05-18 15:29:52)
59353052a80cc7bee31b7a08236df02f61645b02a71ff668824ac0dc77018968

kezivescberletiszerzodes20210101-03.31_1614366266.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-26 20:04:26)
bb9e50a83e07697b137b65c96d4e6ced233d2fdd82d81deb46c297d58632d486

A sportcélú ingatlan létesítmény által termelhető bevételi források

vescadatszolgaltatasvesccsarnokkihasznaltsag202020210225_1614329530.docx (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2021-02-26 09:52:10)
4eb66905687299660a1738b0e578f283616d0c4785a58bb9b0c17c93cc177846

alaprajz_reszlet_rajzok_1621508006.zip (Hiánypótlás, 3 Mb, 2021-05-20 12:53:26) 14de33e896ecca2b648a969228e1a76d226f7279191e82fb67d4e4f241847eda

A megvalósítás és a finanszírozás pénzügyi-műszaki ütemezési terve

vescmuszakiutemterv20210225_1614329455.xlsx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2021-02-26 09:50:55)
302503803054775e3eb70429a4c728733d5c21d33063196fe35f71be42a2c354

alaprajz_reszlet_rajzok_1621507980.zip (Hiánypótlás, 3 Mb, 2021-05-20 12:53:00) 14de33e896ecca2b648a969228e1a76d226f7279191e82fb67d4e4f241847eda

A létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága, sportágak szerint részletezve és százalékos megosztásban is

vescadatszolgaltatasvesccsarnokkihasznaltsag202020210225_1614329548.docx (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2021-02-26 09:52:28)
4eb66905687299660a1738b0e578f283616d0c4785a58bb9b0c17c93cc177846

vescadatszolgaltatasvesccsarnokkihasznaltsag202020210225_1621508455.docx (Hiánypótlás, 61 Kb, 2021-05-20 13:00:55)
4eb66905687299660a1738b0e578f283616d0c4785a58bb9b0c17c93cc177846

A sportcélú ingatlan fenntartásának finanszírozási terve, a szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

vescadatszolgaltatasvesccsarnokkihasznaltsag202020210225_1614329511.docx (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2021-02-26 09:51:51)
4eb66905687299660a1738b0e578f283616d0c4785a58bb9b0c17c93cc177846

alaprajz_reszlet_rajzok_1621507994.zip (Hiánypótlás, 3 Mb, 2021-05-20 12:53:14) 14de33e896ecca2b648a969228e1a76d226f7279191e82fb67d4e4f241847eda

Egyéb dokumentumok

vitaminarajanlatestajekoztato20201010_1621336026.pdf (Hiánypótlás, 260 Kb, 2021-05-18 13:07:06)
2d8473fa39f85a8b97714c07a0f7a67f6b05890cacd67c7d6f66eec8bcac31dd

vita-squares_1621336039.pdf (Hiánypótlás, 100 Kb, 2021-05-18 13:07:19) a753ce45467c889295bc7ecca616490dd1b9dbcf6ee1f8cbaa08b65af16ab867

vita-squaressportorvosijavaslat2020.1028_1621336049.pdf (Hiánypótlás, 172 Kb, 2021-05-18 13:07:29)
4b85edcfc16581ec26c6cef631a02dddede61c1e4895bb29dbcd696566164b36

vita-squares-doppingadatlap-20091013_1621336060.pdf (Hiánypótlás, 311 Kb, 2021-05-18 13:07:40)
2117d83d38bc91139fac076b99450934fb2fa9ae3636a8a0b6292a07e7222939

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

keziemminyil20210225_1614245809.pdf (Szerkesztés alatt, 828 Kb, 2021-02-25 10:36:49)
4dd96d4b4f94b453ed6fdab2e15451a0832135ba75bd46b569d1b45e6afb3e20

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

torvenyszeki2021.02.08_1614077685.pdf (Szerkesztés alatt, 444 Kb, 2021-02-23 11:54:45)
99ad891a9621ee04e9ade84498f3b4d46deaa0163fc0bbdf3a3be79ca1785b2f

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

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1614341728.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2021-02-26 13:15:28)
c14dcc6298835ab88b9906277417dffa3c5314c6c6e29574faa6de58c3565433

Önkormányzati ingatlan esetén a vagyonbesorolást igazoló dokumentum (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes törzsvagyon,
forgalomképtelen törzsvagyon)

vescvagyonbesorolasinyilatkozat156208_2202102_1614248811.docx (Szerkesztés alatt, 290 Kb, 2021-02-25 11:26:51)
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vescvagyonbesorolasinyilatkozat156208_2202102_1614248811.docx (Szerkesztés alatt, 290 Kb, 2021-02-25 11:26:51)
397f984dfcf88e4e3dc7e4a42d15cf27da0f9b31cc3fa52c31de688c60f6c5e5

alaprajz_reszlet_rajzok_1621507912.zip (Hiánypótlás, 3 Mb, 2021-05-20 12:51:52) 14de33e896ecca2b648a969228e1a76d226f7279191e82fb67d4e4f241847eda

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

koztart_opten_kerelem_002_09155_20210519_1621426478.pdf (Hiánypótlás, 141 Kb, 2021-05-19 14:14:38)
c156a844b8286f6e28a2b8dabcda8eea059d3baead2be77868842698ab434769

koztart_opten_kerelem_001_09155_20210222_1614002119.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2021-02-22 14:55:19)
08e4909c7947def42a6015c6429b9941299bd284c2661f2f7627170d8d594246

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

kezinyil.220210225_1614245823.pdf (Szerkesztés alatt, 676 Kb, 2021-02-25 10:37:03)
b035cd50578c079319b08e0a69e4dddbb21d2dd7a7a16324a6c250db9492311d

A projektelem megvalósításához szükséges önrész tervezett forrásának igazolása

onero_homlokzatihoszig_1614366137.docx (Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2021-02-26 20:02:17)
4fe81ec631285fad5a24160ea02c62e872f64b9ddec75c2dc6669710f8832c74

onero_sportparketta_1614366146.docx (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2021-02-26 20:02:26)
348de813134432fd2d4088f8d08ab53b1a727fab42cbd126537b5457ca9f3406

onero_tetohoesvizszig_1614366155.docx (Szerkesztés alatt, 277 Kb, 2021-02-26 20:02:35)
213267bd5b9cf5adf86c818033bd5e73625079e3e90862cc9a945f7b57ef1263

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

kezitaonyilatkozatepitesieng.keres2021.02.25_1614348176.pdf (Szerkesztés alatt, 159 Kb, 2021-02-26 15:02:56)
c0bce0ea2245b77d41850bbd12877741de5c63e8b233b8db5176217ea7d9031a

keziveschatarozatepitesugyihatosagiallasfoglalas202104.09_1621508099.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2021-05-20 12:54:59)
47022ac64e05c79167117dda8bb871fdaaacb1bbba929f3effccf87d2f1edd8b

Jogerős építési engedély vagy az illetékességgel rendelkező hatóság szakmai nyilatkozata arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási
tevékenység nem építésiengedély-köteles

kezitaonyilatkozatepitesieng.keres2021.02.25_1614338122.pdf (Szerkesztés alatt, 159 Kb, 2021-02-26 12:15:22)
c0bce0ea2245b77d41850bbd12877741de5c63e8b233b8db5176217ea7d9031a

alaprajz_reszlet_rajzok_1621507969.zip (Hiánypótlás, 3 Mb, 2021-05-20 12:52:49) 14de33e896ecca2b648a969228e1a76d226f7279191e82fb67d4e4f241847eda

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

kezitaonyilatkozatepitesieng.keres2021.02.25_1614348192.pdf (Szerkesztés alatt, 159 Kb, 2021-02-26 15:03:12)
c0bce0ea2245b77d41850bbd12877741de5c63e8b233b8db5176217ea7d9031a

keziveschatarozatepitesugyihatosagiallasfoglalas202104.09_1621508120.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2021-05-20 12:55:20)
47022ac64e05c79167117dda8bb871fdaaacb1bbba929f3effccf87d2f1edd8b

A sportcélú ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdonilap-másolatának eredeti példánya vagy másolata

vesctul.lap156208_22021_1614248786.docx (Szerkesztés alatt, 358 Kb, 2021-02-25 11:26:26)
4404562da2ce628596f260857d86fe4e7a9e28da0d8503f082835c52941f8b2a

alaprajz_reszlet_rajzok_1621507901.zip (Hiánypótlás, 3 Mb, 2021-05-20 12:51:41) 14de33e896ecca2b648a969228e1a76d226f7279191e82fb67d4e4f241847eda

Amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött, a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása
arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő 15 évre (felújítás esetében 5 évre) - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a
Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

kezitaonyilatkozatepitesieng.keres2021.02.25_1614338077.pdf (Szerkesztés alatt, 159 Kb, 2021-02-26 12:14:37)
c0bce0ea2245b77d41850bbd12877741de5c63e8b233b8db5176217ea7d9031a

alaprajz_reszlet_rajzok_1621507956.zip (Hiánypótlás, 3 Mb, 2021-05-20 12:52:36) 14de33e896ecca2b648a969228e1a76d226f7279191e82fb67d4e4f241847eda

A megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségvetés, mely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók

vescarazottkoltsegvetes-homlokzatok_1614247501.xlsx (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2021-02-25 11:05:01)
68c3e591037e08973d688442abf6b822a231e22d2a46fb627044e04a8e1832f4

vescarazottkoltsegvetes-teto_1614247513.xlsx (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2021-02-25 11:05:13)
2b2ebf6d5be876369503cb9c42cd7468d4881663049519f93eef7e3f05dcce7e

vilmossportcsarnokparkettacsiszolas20210202_1614247579.pdf (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2021-02-25 11:06:19)
9b2d8e86287246e916dfb0c6d94e949fe514bab91bed70bb8f20a47a4a9edaa5

alaprajz_reszlet_rajzok_1621507924.zip (Hiánypótlás, 3 Mb, 2021-05-20 12:52:04) 14de33e896ecca2b648a969228e1a76d226f7279191e82fb67d4e4f241847eda

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése (tervek, műszaki leírások)

alaprajz_reszlet_rajzok_1621425981.zip (Hiánypótlás, 3 Mb, 2021-05-19 14:06:21) 14de33e896ecca2b648a969228e1a76d226f7279191e82fb67d4e4f241847eda

vesctornacsarnoktetohoszig-muszakileiras_1614247636.docx (Szerkesztés alatt, 123 Kb, 2021-02-25 11:07:16)
a67e4930be1861dc78ef2fc62eb34802704ce4ae5c5bf4c747907ca1b921e080

vesctornacsarnokhoszig-muszakileiras_1614247660.docx (Szerkesztés alatt, 123 Kb, 2021-02-25 11:07:40)
730521e1cd342caf5fdfcda44f8772b36453967824a64a1235f1eb1a414a6a14

vesckosarlabdatornacsarnoksportparkettafelulitasa-muszakileiras_1614247689.docx (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2021-02-25 11:08:09)
90fd27797fc1232e9b29cf89a9f63177555fb8958092346301f8bf63d8673eaf

Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok

kezivescberletiszerzodes20210101-03.31_1614248453.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-25 11:20:53)
bb9e50a83e07697b137b65c96d4e6ced233d2fdd82d81deb46c297d58632d486

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

hpmegbizasiszerzodeskezil.domotorj.2021-2022_1621337264.doc (Hiánypótlás, 30 Kb, 2021-05-18 13:27:44)
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0e5b21a787aa90e6f5dcc3d1629cc88e3504b1f5dcda383a8b6dec291b0515ed

hpmegbizasiszerzodeseditkezilabda2021-2022evad_1621337272.doc (Hiánypótlás, 29 Kb, 2021-05-18 13:27:52)
5315690faca7fb52103b209822a6e4fe9023e510b4443f4eb38c3f445ee5c09d

A sportcélú ingatlan tulajdonosának ill. vagyonkezelőjének a beruházás megvalósításához történő hozzájáruló nyilatkozata (Önkormányzati
tulajdon esetében az önkormányzati határozat, polgármesteri nyilatkozat esetén a nyilatkozat megtételére feljogosító önkormányzati
felhatalmazás)

tujajdonosihozztetohoesvizszig_1614366562.docx (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2021-02-26 20:09:22)
b183586132b4f09f6d8dd041abe4668699eae80553856db21b617e20ea9bd9a5

tulajdonosihozz_homlokzatihoszig_1614366573.docx (Szerkesztés alatt, 282 Kb, 2021-02-26 20:09:33)
381ce6ef3cee9dd1d894ed51e860822c0bd2d2ff500ff62d54cd10c1356b528e

tulajdonosihozz_sportparketta_1614366589.docx (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2021-02-26 20:09:49)
31417cf052c81b7e062e1e4c4a217623f3016e136a4c10dfb4f983c102fa782e
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