
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kispest SE.

A kérelmező szervezet rövidített neve  KISPEST SE

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:  Egyéb

Utánpótlás csapat:  Van

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

Adószám  19022644-1-43

Bankszámlaszám  11719001-20220705-

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 önkormányzat

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás 

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1192  Város  Budapest

Közterület neve  Ady Endre  Közterület jellege  út

Házszám  7  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1192  Város  Budapest

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Közterület neve  Ady Endre  Közterület jellege  út

Házszám  7  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 297 99 72  Fax  +36 1 347 46 09

Honlap  www.kispestse.hu  E-mail cím  ksekerekes@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kerekes Balázs Levente

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 297 99 72  E-mail cím  ksekerekes@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Horváth Tamás +36 30 847 67 37 77horvathtamas@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Kispesti Uszodában strandröplabda pályákXIX. ker. Önkormányzat Kispest SE 30 Felk. és versenyeztetés

Hungária Hetes Diákotthon Fővárosi Önkormányzat Külső-Pesti Tankerület 16 Felk. és versenyeztetés

Kispesti Bolyai János Ált. Isk XIX. ker. Önkormányzat Külső-Pesti Tankerület 5 Felk. és versenyeztetés

Kispesti Eötvös József Ált. Isk XIX. ker. Önkormányzat Külső-Pesti Tankerület 6 Felkészülés

Karácsony Sándor Ref. Ált. Isk.XIX. ker. Önkormányzat Kispest Rózsatéri Református Egyházközség12 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1990-05-08

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1992-05-01

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 1 2 1

Állami támogatás 0 0 0

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 15 18 19

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 5 52 85

Egyéb támogatás 3 3 3

Összesen 24 75 108

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2 5 35

Működési költségek (rezsi) 1 3 4

Anyagköltség 9 10 12

Igénybe vett szolgáltatás 10 12 30

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2 3 4

Összesen 24 33 85

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 12 15 17
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatás Közreműködői Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 0  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

23143001 460000 Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 0

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatás

81060228 1547680 Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 0 0 Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 0 0

Versenyeztetés 1062563 20000 Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

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

A Kispest SE nonprofit, szabadidősport egyesület. Az egyesület működése három fő tevékenységcsoportra: a szakosztályok működtetetésére, szabadidősport
rendezvények szervezésére, illetve utánpótlás nevelésre osztható. Saját létesítménnyel, strandröplabda pályákkal rendelkezik. Bázisaik a Kispesti Uszoda, Kispesti
Eötvös József Általános Iskola, Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola és Óvoda, Hungária Általános Iskola és Kollégium, valamint a Bolyai János Általános
Iskola tornatermei. A röplabda felnőtt férfi csapat Bp. I. osztályban versenyez. Leány szakágunk utánpótlás-neveléssel foglalkozik. Indulnak különböző strandröplabda
tornákon, teremben szuper-mini, kis-mini, mini, serdülő, ifjúsági és felnőtt kategóriákban, különböző budapesti és országos versenyeken. Létszámuk már meghaladja
a 90 főt. Strandröplabda sportágban lépett előre a szakosztály az utóbbi időben. Mivel az új pályák kialakításával állandó helyszínt és oktatót tud biztosítani a sportág
iránt érdeklődő, egyre nagyobb létszámú amatőr sportolóknak. Az országban elsőként utánpótlás versenysorozatot rendezünk 5 fordulóval, mely több száz fiatal
gyerek számára nyújt maradandó élményt. A szakosztály létszáma 50-60 fő között mozog. Az egyesület egyik fő profiljába amatőr, utánpótlás és felnőtt
strandröplabda versenyek rendezése tartozik, amelyeket a strandröplabda szakosztály bázisában a Kispesti Uszoda napozókertjében rendezünk elsősorban. Az
uszodában történő úszóedzések is hozzájárulnak a gyermekek komplex felkészítéséhez, az úszóedzések jótékony hatását nem kell kifejteni. A terület és a pályák és
az úszósávok bérlése igen nagy kihívást jelent, támogatás nélkül nem tudnánk biztosítani. Létesítmény problémáink határt szabnak a növekedési lehetőségeinknek.
Nagy szükségünk lenne egy sportcsarnokra, ahol rendszeresen tarthatnánk edzéseinket és mérkőzéseinket. Ez lehetővé tenné az NB II-es felnőtt női csapat
indításának lehetőségét. Az erőnléti felkészítés helyszíne a kerületben található KAC pálya, ahol az állóképesség az általános atlétikai képzést tudjuk a gyerekeknek
megtartani. Edzői létszámunk 8 fő, amely biztosítja minden játékosunk számára a szakszerű képzést, 7 edző különböző szintű edzőképesítéssel rendelkezik, egy fő
beiskolázása megoldandó feladatot jelent a szakosztálynak. Anyagi helyzetünk stabilnak mondható a XIX. ker. önkormányzat támogatása miatt, de függ a benyújtott
pályázatok sikerétől is, ezáltal kijelenthető, hogy a folyamatos működésünk minimális feltételei adottak. 

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

Ingatlan beruházást nem tervezünk. 

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 megnövekedett személyi állományunk a szakmai vonalon kitűnő munkát végzett a 2017-18 TAO évben. Az utánpótlás nevelésünkön már érezhető, hogy egy
magasabb szintre léptünk és a gyerekek komolyabb léptekben haladnak és sajátítják el a röplabda szépségeit. Egyesületünk szakmai koncepciója kezd kirajzolódni
és a szezon végéig teljes mértékben ki is tudjuk alakítani, hogy a következő szezont már a meglévő testre szabott tervezet alapján tudjuk kezdeni. Ez a koncepció
nagyban elősegíti,hogy a jövőben még színvonalasabban végezzük a munkánkat és magasabb szintre emeljük játékosaink röplabda tudását. Az elmúlt hat hónapban
bővítettük a háttér munkát végző személyek számát is. Erre azért volt szükség, hogy edzőink szigorúan a szakmai munkára tudjanak koncentrálni. Továbbá az elmúlt
időszakban a 8-18 éves korig minden korosztályban újabb gyerekeket sikerült megnyerni sportágunknak. A legkisebbeket a saját kezdő csoportjukba irányítottuk. A
14-18 éves korosztálynak pedig indítottunk felzárkóztató csoportot! A csapataink az Országos bajnokságban gyermek,serdülő és ifjúsági korosztályban indultak el. A
többi utánpótlás játékosainkat akik még nem érték el az Országos bajnokság színvonalát továbbra is a Budapest bajnokságban versenyeztetjük, valamint felkészülési
tornákon. A 2018-2019 évre tervezet NB II.-es felnőtt női csapat indításához elkezdtük a tárgyalásokat játékosokkal, valamint sokat dolgoztunk, hogy megfelelő
infrastruktúra álljon rendelkezésre a zavartalan munkához! A szakmai munkát folyamatosan figyelemmel kísérjük vezetői szinten és motiváljuk edzőinket a kitűnő
munkára valamint arra, hogy minél több továbbképzésen vegyenek részt és önállóan is képezzék magukat. A Kispest SE az utánpótlásképzés mellett kiemelt
törekvésként a sportág tömegsport jellegének erősítését kívánja létrehozni Kispesten. Ezáltal biztosítható, hogy a röplabdázás és strandröplabdázás társadalmi
elfogadottsága nagyobb legyen a kerületben. Már a legfiatalabb korosztályokkal is próbáljuk megszerettetni a játékot (vagy annak könnyített változatait), így a
gyerekekből a sportot, a mozgást szerető felnőttek nevelhetők. Ösztönözni lehet az idősebb generációk szabadidős amatőr röplabda tevékenységét is, a röplabda,
strandröplabda programok szervezésével. A sportolás egészségmegőrző, egészségjavító tevékenység, amely alternatívát kínál a fiatal korosztályokban teret hódító
káros szenvedélyekkel szemben, kimozdítja őket a televízió, a számítógép világából. 

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

A sportfejlesztési program pozitív társadalmi hatását nem kell magyarázni, olyan kapukat nyit meg előttünk, amikről eddig álmodni sem mertünk volna. SWOT analízis
Erősségek: • Forrást biztosít a személyi, tárgyi és infrastrukturális tényezők maradéktalan biztosításához. • Merhetünk „nagyot” álmodni. NB II.-es csapat
működtetése, NB I.-es, válogatott játékosok kinevelése. • Célt (kirakatot) tudunk az utánpótlás elé állítani. • Magunk mögött tudhatjuk a XIX. ker. Önkormányzatának
segítő, támogatási szándékát, melyet már eddig is élveztünk. Gyengeségek: • Infrastrukturális lehetőségeink erősen széttagoltak, éppen elégségesek. • Csarnok
hiánya, ahol NB-s csapatot és nézőket tudnánk kialakítani. • Nagyobb összegű önkormányzati középtávú megállapodás hiánya. Lehetőségek: • TAO forrást
kihasználva képesek leszünk finanszírozni csarnok bérlését. • Pénzügyőr Sportegyesülettel együttműködve kialakíthatjuk (bérelhetjük) új bázisunkat. • 2018. évtől NB
II-es csapatot indíthatunk, ami célja lehet az utánpótlás korosztálynak (bekerülés). • Új és fedett strandröplabda pályák építésével megteremtjük az utánpótlás egész
éves működési, fejlődési lehetőségét. • Magyar Testnevelési Egyetem tovább tanulást biztosíthat egyesületi játékosaink részére. Veszélyek: • A nagyobb összegű
támogatás nagyobb önrésszel is jár, melynek előteremtése esetlegesen nehézségekbe is ütközhet. • Infrastrukturális beruházás támogatásához több, nagyobb cég
bevonása is szükséges lehet, melyek elérése, meggyőzése akadályokba ütközhet. • A meginduló mennyiségi növekedést nem kíséri kellő mértékű infrastrukturális
növekedés. • TAO összegek megérkezéséig átmeneti likviditási gondok is jelentkezhetnek.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Adózás módja Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások (Ft/hó

)

Munkál-
tatói járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Adóazonosító Születési dátum Munkakör Végzettség Indoklás Melléklet

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)

0 0 0 0 0 0 0
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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
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Informatikai eszköz Számítógép, laptop /op+office/ db 3 250000 750000

Informatikai eszköz honlap fejlesztés db 1 200000 200000

Személyszállítási
eszköz

Kisbusz 18+2 fős db 1 30000000 30000000

Informatikai eszköz Televízió db 1 150000 150000

Pályatartozék Bírói állvány /hálóhoz/ db 2 150000 300000

Pályatartozék Cseretábla készlet (2 garnitúra) db 1 200000 200000

Pályatartozék Hálótartó oszlop borítás (pár) pár 2 150000 300000

Pályatartozék Kézi eredményjelző szett 6 15000 90000

Pályatartozék Lux méter (fénymérő) db 1 25000 25000

Pályatartozék Árnyékoló sátor db 2 50000 100000

Pályatartozék Hálómagasság mérő db 1 80000 80000

Pályatartozék Strandröplabda vonaljelölő szett szett 3 45000 135000

Pályatartozék Távolságmérő lézer db 1 40000 40000

32 370 000 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Számítógép, laptop /op+office/ Sportszervezők, technikai vezetők és edzők részére elengedhetetlen a számítógép használatával edzéstervek, szakmai
beszámolók, adminisztrációk elkészítésére. Versenyek, rendezvények lebonyolítására. Honlap üzemeltetéséhez, informatikai
kommunikáláshoz (pld: email)

honlap fejlesztés TAO megfelelőséghez a honlapunk fejlesztése elengedhetetlen, ahol valamennyi TAO-al kapcsolatos dokumentáció, anyag, fotó
és videó elhelyezését biztosítani kell.

Kisbusz 18+2 fős Utánpótlás csapataink (négy csapatunk is) az MRSZ által szervezett bajnokságokban és kupában szerepelnek, így biztosítani kell
számukra az utazást, hogy a több száz kilométerre kiírt mérkőzésre biztonságosan eljussanak a teljes felszerelésükkel. Ezen
kívül a helyi mozgás (konditerem, uszoda, stb.) biztosítására is szolgálna.

Televízió Az utánpótlás edzéseken, versenyeken, bajnokságokon felvett mérkőzések kielemzésére, a taktikai elemek bemutatására, a
versenyeken felvett hibák és jó megoldások bemutatására, valamint motivációs videók bemutatására.

Bírói állvány /hálóhoz/ Versenyeztetés, versenyszervezéshez kellék

Cseretábla készlet (2 garnitúra) Versenyeztetés, versenyszervezéshez kellék

Hálótartó oszlop borítás (pár) Versenyeztetés, versenyszervezéshez kellék

Kézi eredményjelző Versenyeztetés, versenyszervezéshez kellék

Lux méter (fénymérő) Versenyeztetés, versenyszervezéshez kellék

Árnyékoló sátor Versenyeztetés, versenyszervezéshez kellék

Hálómagasság mérő Versenyeztetés, versenyszervezéshez kellék

Strandröplabda vonaljelölő szett Versenyeztetés, versenyszervezéshez kellék

Távolságmérő lézer Versenyeztetés, versenyszervezéshez kellék

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

22451571 231430 460000 23143001 9918429 32830000 33061430
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 0 0 0 0 0 0

Utóf. 0 0 0 0 0 0 0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

Ha van terem- és strandröplabdában is igazolt játékosa, akkor csak a terem-nél szerepeltessék. 

U10 és U11 korosztályok esetében az összes (férfi, női, vegyes) csapat számát kell feltüntetni a Női 17/18 indított csapat és a indítandó és a Női 18/19 indítandó
csapat oszlopokban!

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

Korosztály Női Női 17/18
indított csapat

Női 18/19
indítandó csapat

Férfi Férfi 17/18
indított csapat

Férfi 18/19
indítandó csapat

Csapatok
összesen

U10 - manó 1 0 0 0 - - 0

U11 - szupermini 7 1 1 0 - - 1

U13 - mini 15 1 2 0 0 0 2

U14 (csak strand) 2 0 0 0 0 0 0

U15 16 1 2 0 0 0 2

U16 - serdülő
(csak strand)

27 2 4 0 0 0 4

U17 - serdülő 24 1 2 0 0 0 2

U18 - ifjúsági
(csak strand)

16 2 4 0 0 0 4

U19 - ifjúsági 25 1 1 0 0 0 1

U20 - junior (csak
strand)

0 0 0 0 0 0 0

U21 - junior 8 0 0 0 0 0 0

U22 - junior (csak
strand)

1 0 1 0 0 0 1

Egyetemi/főiskolai 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 142 9 17 0 0 0 17
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A teljes igazolt UP játékosok számának Részvétel StartUP eseményen Igényelhető összeg a teljes igazolt létszámra

legalább 50%-a
-

min. 1 eseményen

min. 2 eseményen

min. 3 eseményen

min. 4 eseményen

min. 5 eseményen

-

400 000 Ft/fő

460 000 Ft/fő

490 000 Ft/fő

520 000 Ft/fő

550 000 Ft/fő

Teremröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők

Az U13-as korosztályban megadott csapatok közül mennyi indult országos bajnokságban: 1

Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is

(vegyes igazolások száma): 28

2017/2018-as U21-U19-U17 bajnokságban az 1-6. helyezést elért csapatok száma: 0

Strandröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők

Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány u14-u22 korosztályú játékosa van, akik 5*-os versenyen (a 2017-es Magyar Bajnokság) főtáblán (1-16.

hely), vagy válogatott szintűversenyrendszerben indulnak: 0

StartUP programnak megfelelő versenyek rendezésének száma: 3

Hány UP játékos végzett a Magyar Bajnokság 1-4. helyek valamelyikén? 0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás

Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (terem): 96 fő

Vegyes igazolások száma teremröplabdából: 28 fő

Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (strand): 46 fő

17/18-ban indított csapatok csapatok száma (terem): 5

18/19-ben indítandó csapatok csapatok száma (terem): 8

17/18 indított és 18/19 indítandó csapatok száma különbözete (terem): 3

17/18-ban indított csapatok csapatok száma (strand): 4

18/19-ben indítandó csapatok csapatok száma (strand): 9

17/18 indított és 18/19 indítandó csapatok száma különbözete (strand): 5

U10, U11, U13-as OMK 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma 1

U10, U11, U13-as OMK 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: 1 csapat * 1 500 000 Ft/csapat = 1 500 000 Ft

U13 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma: 1

U13 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: 1 csapat * 3 500 000 Ft/csapat = 3 500 000 Ft

U15, U17, U19-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma: 3

U15, U17, U19-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: 3 csapat * 5 000 000 Ft/csapat = 15 000 000 Ft

U21-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma: 0

U21-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: 0 csapat * 6 500 000 Ft/csapat = 0 Ft

Teremröplabda UP játékos után járó támogatás: 400 000 Ft/fő

Igazolt játékosok után járó támogatás (terem): 96 fő * 400 000 Ft/fő = 38 400 000 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás: 28 fő * 400 000 Ft/fő * 0.2 = 2 240 000 Ft

17/18-ban indított csapatok után járó támogatás: 20 000 000 Ft

17/18 indított és 18/19 indítandó csapatok számának különbözete alapján jutó támogatás: 3 * 1500000 = 4 500 000 FT

2017/2018-as U21-U19-U17 bajnokságban az 1-6. helyezést elért csapatok után járó plusz támogatás 0 csapat * 1 000 000 Ft/csapat = 0 Ft

Teremröplabda UP játékosok és csapatok után járó teljes támogatás: 65 140 000 Ft

Strandröplabda UP játékos után járó támogatás: 46 fő * 550 000 Ft = 25 300 000 Ft

5*-os/válogatott versenyen indult U14-U22-es játékos után járó plusz támogatás: 0 * 60 000 Ft = 0 Ft

StartUP program versenyrendezésért járó plusz támogatás 3 * 2 000 000 Ft = 6 000 000 Ft

Magyar Bajnokság 1-4. helyén végzett UP játékosok után járó plusz támogatás 0 * 200 000 Ft = 0 Ft

Strandröplabda UP játékosok és csapatok után járó teljes támogatás: 31 300 000 Ft

Maximum igényelhető teljes támogatás utánpótlás jogcímen: 96 440 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sporteszköz bója szett szett 5 3000 15000

Sporteszköz Gát db db 20 1100 22000

Sporteszköz Koordinációs karika db 12 550 6600

Sporteszköz Koordinációs létra db 6 10000 60000

Sporteszköz Labdatartó kocsi db 4 50000 200000

Sporteszköz Labdatartó zsák/háló db 5 10000 50000

Sporteszköz Medicinlabda db 20 15000 300000

Sporteszköz Ugrókötél db 30 3000 90000

Sportfelszerelés aláöltözet alsó-felső db 50 15000 750000

Sportfelszerelés cipő teremhez db 100 45000 4500000

Sportfelszerelés edző póló db 250 5500 1375000

Sportfelszerelés Gumiszalagok db 50 12000 600000

Sportfelszerelés Jelölőmez db 10 2000 20000

Sportfelszerelés Mérkőzésgarnitúra db 250 18000 4500000

Sportfelszerelés térdvédő /pár/ pár 150 15000 2250000

Sportfelszerelés Röplabda (edzéslabda, könnyített, iskolai,
speciális labda)

db 50 10000 500000

Sportfelszerelés Röplabda (terem, strand hivatalos
versenylabda)

db 150 25000 3750000
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2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Fagyasztó spray U13 db 4 2500 10000

Gyógyszer hűtő spray U15 db 4 2500 10000

Diagnosztikai eszköz orvosi táska
felszerelve

U17 db 1 20000 20000

Diagnosztikai eszköz orvosi táska
felszerelve

U15 db 1 20000 20000

Gyógyszer Tape BSN 4 cm U17 db 30 1400 42000

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

Ingatlan
típusa

Kor-
osztály

Bérlés helye Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Strandröplabda
pálya

U14 Budapest/megyei
jogú város

12000 50 5 250 3000000

Strandröplabda
pálya

U16 Budapest/megyei
jogú város

12000 50 5 250 3000000

Strandröplabda
pálya

U18 Budapest/megyei
jogú város

12000 50 5 250 3000000

Terem U11 Budapest/megyei
jogú város

8000 20 9 180 1440000

Terem U13 Budapest/megyei
jogú város

8000 20 9 180 1440000

Terem U15 Budapest/megyei
jogú város

8000 30 9 270 2160000

Terem U17 Budapest/megyei
jogú város

8000 30 9 270 2160000

Strandröplabda
pálya

U20 Budapest/megyei
jogú város

12000 20 5 100 1200000
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2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Név Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

********** EKHO 160 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

********** Normál 160 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

********** EKHO 160 12 211 765 Ft 41 294 Ft 3 036 708 Ft

********** Normál 160 12 225 564 Ft 43 985 Ft 3 234 588 Ft

********** EKHO 80 10 211 765 Ft 41 294 Ft 2 530 590 Ft

********** EKHO 160 10 180 000 Ft 35 100 Ft 2 151 000 Ft

********** Normál 80 12 181 955 Ft 35 481 Ft 2 609 232 Ft

********** EKHO 160 10 94 118 Ft 18 353 Ft 1 124 710 Ft

********** Normál 160 10 168 539 Ft 29 579 Ft 1 981 180 Ft

********** Normál 160 10 140 449 Ft 24 649 Ft 1 650 980 Ft

********** EKHO 160 10 141 176 Ft 27 529 Ft 1 687 050 Ft

********** EKHO 160 1 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** EKHO 160 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

********** Normál 160 12 150 000 Ft 29 750 Ft 2 157 000 Ft
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2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Adóazonosít
ó

Születési
dátum

Munkakör Licensz Foglalkoztatott
korosztály

Indoklás Melléklet

********** ********** ********** Technikai
vezető

Nem
rel.

U11 Kerekes Balázs több évtizedes tapasztalattal
rendelkezik vállalkozások, egyesületek
irányításában. Tudja, hogy mit akar, és hogyan
szándékozik elérni céljait. Ezt világosan
kommunikálja közvetlen munkatársainak,
amelynek tagjai ennek köszönhetően a lehető
legjobb eredménnyel oldják meg feladataikat.
Szigorú elvárásokat támaszt a mindenkivel
szemben, de tudja, hogy ezen az elvárásoknak
neki magának hatványozottan kell megfelelnie.
jól válogatja össze a munkatársait. A
feladatokat tudja delegálni és bízik a
csapatában.

********** ********** ********** Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem
rel.

U13 Utánpótlás csapatok melletti szervezői
feladatok ellátásáért felelős.

********** ********** ********** Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem
rel.

U15 Utánpótlás csapatok melletti szervezői
feladatok ellátásáért felelős.

********** ********** ********** Technikai
vezető

Nem
rel.

U17 Az utánpótlásképzés technikai szervezését, a
hatáskörébe utalt események előkészítését,
megtervezését ezidáig végezte
egyesületünkben. A verseny szereplésekhez
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását,
koordinálását, ellenőrzését, a nyilvántartások
vezetését precízen és pontosan végezte el.
Kiválóan tartja a kapcsolatokat az edzőkkel,
gyerekekkel és azok szüleivel.

********** ********** ********** Szakmai
igazgató-
helyettes

Nem
rel.

U13 Weczera Csaba a tavalyi évben vezetőedzői és
szakmai vezetőként röplabda csapatával a
nemzeti bajnokság és a magyar kupa
döntőjébe jutott, ahol mindkét esetben
ezüstérmet szerzett. A csapat felkészítése
mellett a szakmai vezetői pozíciót is ellátta,
saját maga szervezte szakmai hátterét
csapatának, hogy a játékosok minden szakmai
segítséget meg tudjanak kapni. Kiválóan
kommunikál, több éves közös munkát végez
Kerekes Balázzsal, így biztosítva lesz, hogy a
szakmai munka magas színvonalon kerüljön
ellátásra.

********** ********** ********** Vezetőedző C U19 Katalin több éves szakmai tapasztalatával
Képes a röplabdázó gyerekek megismerésére,
helyzetük és teljesítményük sok szempontú
értékelésére, egyéni szükségleteik figyelembe
vételével komplex értelmi, érzelmi, szociális,
optimális fejlesztésükre.

********** ********** ********** Vezetőedző B U17 Szabóné Weisz Katalin fiatal kora miatt
közvetlen kapcsolatot tud kialakítani a
gyerekekkel, tisztában van a fejlődés
fogalmával, interdiszciplináris megközelítésben
tudja értelmezni a röplabda fejlődését, annak
jellemzőit, ismeri a hozzá kapcsolódó
elméleteket. Ismeri a röplabda biológiai,
pszichológiai, szociális létének legfőbb
törvényszerűségeit. Tisztában van az
utánpótlás korú röplabdázó fejlődését
befolyásoló szociális és kulturális környezet
hatásaival, az értékek nevelést alkalmazó
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rendszerével.

********** ********** ********** Edző B U11 Stallenberger Alexa elfogadja az emberi
sokszínűséget, és a röplabdázó gyerekeket
egyéni sajátosságaival együtt szemléli, nem
kategorizál. Igyekszik saját pedagógiai
megközelítési módját koherensen kialakítani.
Mindezért a gyerekek és szülők nagy kedvelik.

********** ********** ********** Edző B U13 Szalay Andrea fiatalos lendületével, szakmai
attitűdjével tisztában van az utánpótlás korú
röplabdázó gyerekek fejlődését befolyásoló
szociális és kulturális környezet hatásaival, az
értékek nevelést alkalmazó rendszerével.
Ismeri a nevelés és tanulás szakmai elméleteit.

********** ********** ********** Edző B U15 Soós Brigitta határozott, de maximálisan
megértő edző. Képes meglátni az egyénben
rejlő értékeket, elősegíteni azok fejlődését.
Megfelelő környezetet biztosít a röplabdázok
fejlődéséhez. Képes a nevelés és tanítás
módszereiből a kontextushoz legmegfelelőbbet
kiválasztani, rugalmasan változtatni.

********** ********** ********** Edző C U19 Ivett lelkes fiatal és technikás edző, tudását a
Kispest SE U19 lányai mellett fogja
kamatoztatni.

********** ********** ********** Edző B U17 Takács Gergely a nemzeti bajnokság
elsőosztályúban és a magyar kupában is
csapatával 2016-2017 évben döntőbe került,
és mindkét esetben ezüstérmet szerzett.
Tudását kamatoztatni tudja az utánpótlás
nevelésben, gyermekek felnéznek rá.

********** ********** ********** Technikai
vezető

Nem
rel.

U15 Az utánpótlásképzés technikai szervezését, a
hatáskörébe utalt események előkészítését,
megtervezését ezidáig végezte
egyesületünkben. A verseny szereplésekhez
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását,
koordinálását, ellenőrzését, a nyilvántartások
vezetését precízen és pontosan végezte el.
Kiválóan tartja a kapcsolatokat az edzőkkel,
gyerekekkel és azok szüleivel.

********** ********** ********** Edző B U15 Strandröplabda edzőként kiváló eredményeket
ért el a múltban, szakmai tudását nálunk
alkalmazza.
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 18988600

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 102000

Személyszállítási költségek 3000000

Nevezési költségek 2000000

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 6500000

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 1500000

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 17400000

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 5000000

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 32918038

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 300000

Összesen 87708638

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)

78701946 810602 1547680 81060228 9006692 89256318 90066920
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei

(Ft)

Oktatók és a
képzésben
résztvevők

várható utazási
költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Megváltozott
munkaképességű

munkavállalók képzés
idejére szükséges

szállás költsége (Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

0 0 0 0 0 0 0
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Szakképzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

0 0 0 0 0 0 0
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Versenyeztetés

2018/19 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj 1000000

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja 150000

Összesen 1150000

2018/19 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

1031937 10626 20000 1062563 118063 1170000 1180626
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

460000 462901 231430 691430

Utánpótlás-nevelés 1547680 1622565 810602 2358282

Versenyeztetés 20000 21274 10626 30626

Összesen 2027680  3080338

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Beszerzésekkel kapcsolatos ügyintézés, árajánlatok beszerzése, dokumentációk intézése, könyvelési díjak

Utánpótlás-nevelés A tervdokumentációk előkészítéséhez szükséges háttér információk beszerzése, árajánlatok bekérése, rendszerezése, könyvelési díjak,

Versenyeztetés  Beszerzések koordinálása, árajánlatok beszerzése, rendszerezése, könyvelési díjak, könyvizsgálói díj
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2018. 10. 26.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kerekes Balázs Levente (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

g. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
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17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

19. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Budapest, 2018. 10. 26.
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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 Kerekes Balázs Levente, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Kispest SE. (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Kispest SE. (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
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sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok
alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Budapest, 2018. 10. 26.

..........................................................
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, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban 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.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Kerekes Balázs Levente (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, 2018. 10. 26.

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 nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Röplabda

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

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

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

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2018. 10. 26. Kerekes Balázs Levente 
elnök 

Kispest SE.
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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 Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

0 Ft 0 Ft

Kelt: Budapest, 2018. 10. 26.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-23 10:43:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-24 13:57:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-08-27 08:18:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 14:17:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-24 14:13:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2018-08-28 14:01:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-24 14:15:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2018-08-28 11:26:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-24 14:14:31

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
(10300002-10564905-49020184)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2018-04-24 14:20:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-24 14:21:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2018-08-28 13:57:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-08-28 13:55:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-23 10:08:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-23 10:09:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-08-28 13:59:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-08-28 13:58:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kerekes Balázs (Technikai vezető) melléklete

Paffériné Kovácshegyi Nóra (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Köves-Merczel Anita (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Horváth Tamás (Technikai vezető) melléklete

Weczera Csaba (Szakmai igazgató-helyettes) melléklete

Weczeráné Barta Katalin (Vezetőedző) melléklete

Szabóné Weisz Katalin (Vezetőedző) melléklete

Stallenberger Alexandra (Edző) melléklete

edző (Edző) melléklete

Soós Brigitta (Edző) melléklete
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2018-04-23 10:11:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-08-28 13:55:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-23 10:12:42

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-24 14:50:32

Végh Ivett Bernadett (Edző) melléklete

Takács Gergely (Edző) melléklete

Buck György (Technikai vezető) melléklete

Rácz László (Edző) melléklete

Kelt: Budapest, 2018. 10. 26.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő nincs 12 14 0.1666666666667

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő nincs 6 8 0.3333333333333

Edzőtáborok száma db nincs 1 3 2

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db nincs 0 0

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 nincs 0 0

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 8 25 2.125

U18 fő 17 20 0.1764705882353

U17 fő 15 24 0.6

U16 fő 14 27 0.9285714285714

U15 fő 16 20 0.25

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyi eszköz beruházás 22451571 231430 460000 23143001 9918429 32830000 33061430

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

22451571 231430 460000 23143001 9918429 32830000 33061430

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 0 0 0 0 0 0

- ebből utófinanszírozott 0 0 0 0 0 0 0

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

78701946 810602 1547680 81060228 9006692 89256318 90066920

Képzés 0 0 0 0 0 0 0

- ebből általános képzés 0 0 0 0 0 0 0

- ebből szakképzés 0 0 0 0 0 0 0

Versenyeztetés 1031937 10626 20000 1062563 118063 1170000 1180626

Összesen 102185454 1052658 2027680 105265792 19043184 123256318 124308976

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 15000 10000 0 10000 35000
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A kérelemhez tartozó mellékletek (48 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_nyilatkozat_1524572002.pdf (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2018-04-24 14:13:22) 40f6c53daaf0159df0804343148f27b1e961c3accba8333ec9dd62212df5ea1e

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)

20171205_alairasi_cimplkse_1524571061.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2018-04-24 13:57:41)
9402bae6c3e42af80e471b292e6242783f3c6cefcc6c37d4b783dc834e33f4a3

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

ures_1524572470.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 14:21:10) 1f6315a566d1b59ea30a9a332030bd8a1fde14edb97048cf117a9868684041d5

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

de_minimis_nyil_1524572071.pdf (Szerkesztés alatt, 559 Kb, 2018-04-24 14:14:31) a48c91ddeb5d1f67c38d613c582456315c2d88f12b4c41d0e21ccc4f7d3b107d

Egyéb dokumentumok

ures_1524572252.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 14:17:32) 1f6315a566d1b59ea30a9a332030bd8a1fde14edb97048cf117a9868684041d5

vigh_ivett_edzo_1535363137.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2018-08-27 11:45:37)
8f1acbb049a0604469cfd770105ca4eded7bb9a16de82955c72a31d9d53ecbb8

2018_19_szervezeti_abra_1535363359.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-08-27 11:49:19)
9fa4c82905581126b72cc35acded53a74633d01fd96fce09217d3b60efe004a4

hosszabbitas_level_hianypotlashoz_1535448338.docx (Hiánypótlás melléklet, 42 Kb, 2018-08-28 11:25:38)
41126e9e397840bd08eef3e9f47a0d8cf90df848a63c5f4be1add27ac7bb0d18

20180813_kse_birosag_1535448398.pdf (Hiánypótlás melléklet, 140 Kb, 2018-08-28 11:26:38)
31c4754ccb4bc369a7c99fd29a159f8bdc10517172befdc2fa0b2049de3ff5e4

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyil_1524572021.pdf (Szerkesztés alatt, 755 Kb, 2018-04-24 14:13:41) d66442f48e91ee5f05f3c3b541de6e105fe65eb75638763c4fa7c636e588548f

emmi1_1535363075.pdf (Hiánypótlás melléklet, 681 Kb, 2018-08-27 11:44:35) 7786c89808b0a37d950f9db3f13a9f6f5be446bdbcace0b242912fd160c39db3

emmi2_1535363085.pdf (Hiánypótlás melléklet, 209 Kb, 2018-08-27 11:44:45) 7565fd6d805113ba94e66149529b54e02d1ac92a696290b8f3a7d3ed6bef3b52

emmi1_1535457655.pdf (Hiánypótlás, 681 Kb, 2018-08-28 14:00:55) 7786c89808b0a37d950f9db3f13a9f6f5be446bdbcace0b242912fd160c39db3

emmi2_1535457663.pdf (Hiánypótlás, 209 Kb, 2018-08-28 14:01:03) 7565fd6d805113ba94e66149529b54e02d1ac92a696290b8f3a7d3ed6bef3b52

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

20180418_kse_birosag_1524472986.pdf (Szerkesztés alatt, 778 Kb, 2018-04-23 10:43:06)
b6f97da63a8499d7591208cabdd8270a15f8ec1e2052cfb575a0cff6b5679089

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

mrsz_ig_szolg_dij_2018_1_1525263447.xls (Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2018-05-02 14:17:27)
7629bd6b8ed7f637b4db5c14f9ce8f69227bd8a97f87669f255d307096044328

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

koztart_opten_kerelem_004_00253_201_1535350720.pdf (Hiánypótlás melléklet, 39 Kb, 2018-08-27 08:18:40)
de4e74e84dd5bf6ed3e14fc3649ca0173464982626d9df130b54fe11c4f654b6
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1_kispest_se_ado_0326_1524473128.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2018-04-23 10:45:28)
8c9fc1b991d8f19bfb92a8e9b0e213c5638704487adef774606ee6d35f285260

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_2_1524572151.pdf (Szerkesztés alatt, 1013 Kb, 2018-04-24 14:15:51) 3dc7d6eef24258f8aeea2349fe67b1f3b8f87e49be089d68e251de6ef44793f1

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

racz_laci_1524572315.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-24 14:18:35) a42f2fdf5bf31b227cdbb81b3c1be31946887faccd992845f8305e797c8764f9

soos_brigitta_1524572346.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-24 14:19:06) 85a91708cdaa45c2f9e0b8ce5542e4865dd0721d6f0f1249b9710cf43012b05f

stallenberger_alexa_1524572357.pdf (Szerkesztés alatt, 489 Kb, 2018-04-24 14:19:17)
ea70109cbb2b81e482c0eb2db6d78756801df9ab69484c60c59b693708ecf2e6

szabone_weisz_kata1.jp_1524572364.jpg (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2018-04-24 14:19:24)
986406cb2b6fbfc95c151253b8068a8b8162301aabffcce86503939750018c58

takacsgergely_1524572411.jpg (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2018-04-24 14:20:11) 3f1004b5be08747b5aa027fedf2948ffc81c138f6fcb6f5c64129630d372e171

weczerakata_1524572438.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-24 14:20:38) 16d239938dc1a8a33569c358e19adeb87c18513b6fce9f7c0aa7a3b89bec29e3

Weczera Csaba (Szakmai igazgató-helyettes) melléklete

weczera_csaba_1524572518.pdf (Szerkesztés alatt, 459 Kb, 2018-04-24 14:21:58)
3199d09e8f18ea09bb3139366b8cde16eecb878089350147e1f5468b8c5dc72e

weczera_ig_1535363284.pdf (Hiánypótlás melléklet, 217 Kb, 2018-08-27 11:48:04) 3b09a95d5eb62c4320440f248fab1faa38bfce850e8b53797ddaa7bee5cd4239

weczera_ig_1535457354.pdf (Hiánypótlás, 217 Kb, 2018-08-28 13:55:54) 3b09a95d5eb62c4320440f248fab1faa38bfce850e8b53797ddaa7bee5cd4239

edző (Edző) melléklete

ures_1524572546.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 14:22:26) 1f6315a566d1b59ea30a9a332030bd8a1fde14edb97048cf117a9868684041d5

szalay_edzoi_ig_1535363316.pdf (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-08-27 11:48:36) e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

szalay_edzoi_ig_1535457492.pdf (Hiánypótlás, 0 B, 2018-08-28 13:58:12) e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Végh Ivett Bernadett (Edző) melléklete

ures_1524572559.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 14:22:39) 1f6315a566d1b59ea30a9a332030bd8a1fde14edb97048cf117a9868684041d5

ures_1535448540.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2018-08-28 11:29:00) 0dc17cc828188b3453b43f446292ebfc8e928df6eed96807158a5950d9fdfa19

vigh_ivett_edzo_1535457327.pdf (Hiánypótlás, 4 Mb, 2018-08-28 13:55:27) 8f1acbb049a0604469cfd770105ca4eded7bb9a16de82955c72a31d9d53ecbb8

Rácz László (Edző) melléklete

racz_laci_1524574232.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-24 14:50:32) a42f2fdf5bf31b227cdbb81b3c1be31946887faccd992845f8305e797c8764f9

Weczeráné Barta Katalin (Vezetőedző) melléklete

weczerane_barta_katalin_1524470901.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2018-04-23 10:08:21)
a7e7e61ea98a2d5e01cac4f6d8a9cbe7271b5b94193bb1461cac0a01785f08b6

Szabóné Weisz Katalin (Vezetőedző) melléklete

szabone_weisz_kata1.jp_1524470991.jpg (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2018-04-23 10:09:51)
986406cb2b6fbfc95c151253b8068a8b8162301aabffcce86503939750018c58

Stallenberger Alexandra (Edző) melléklete

stallenberger_alexa_1524471020.pdf (Szerkesztés alatt, 489 Kb, 2018-04-23 10:10:20)
ea70109cbb2b81e482c0eb2db6d78756801df9ab69484c60c59b693708ecf2e6

stallenberger_alexa_1535448492.pdf (Hiánypótlás melléklet, 489 Kb, 2018-08-28 11:28:12)
ea70109cbb2b81e482c0eb2db6d78756801df9ab69484c60c59b693708ecf2e6

stallenberger_alexa_1535457551.pdf (Hiánypótlás, 489 Kb, 2018-08-28 13:59:11) ea70109cbb2b81e482c0eb2db6d78756801df9ab69484c60c59b693708ecf2e6

Soós Brigitta (Edző) melléklete
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soos_brigitta_1524471106.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-23 10:11:46) 85a91708cdaa45c2f9e0b8ce5542e4865dd0721d6f0f1249b9710cf43012b05f

Takács Gergely (Edző) melléklete

takacsgergely_1524471162.jpg (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2018-04-23 10:12:42) 3f1004b5be08747b5aa027fedf2948ffc81c138f6fcb6f5c64129630d372e171

Kerekes Balázs (Technikai vezető) melléklete

diplomak_1524481710.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-23 13:08:30) 77293a59bf686f705ee7fd5be5b11dd9b95dcfdd87b9b1ffd04c69ae46512161

kerekes_biz1_1535363210.pdf (Hiánypótlás melléklet, 857 Kb, 2018-08-27 11:46:50)
9f431d8cd63a30929a96e220b4debfb70b6f75c5897e5c7e7adf5393c7e98685

kerekes_biz2_1535363222.pdf (Hiánypótlás melléklet, 708 Kb, 2018-08-27 11:47:02) df987be0572cfca030dcda468a4f7337d483a2ff89e19748541741774800fdad

kerekes_nyilatkozat_1535363231.pdf (Hiánypótlás melléklet, 243 Kb, 2018-08-27 11:47:11)
f3630949f67b905a0c572417794be915e8a25e9c0d35ec4106ac39122089b149

kerekes_nyilatkozat_1535457463.pdf (Hiánypótlás, 243 Kb, 2018-08-28 13:57:43) f3630949f67b905a0c572417794be915e8a25e9c0d35ec4106ac39122089b149

racz_laci_1524570378.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-24 13:46:18) a42f2fdf5bf31b227cdbb81b3c1be31946887faccd992845f8305e797c8764f9
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