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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport egyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve

Emericus kse

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18250248-1-43

Bankszámlaszám

11711041-20861209-00000000

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1114

Város

Budapest

Közterület neve

Villányi

Közterület jellege

út

Házszám

17

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1114

Város

Budapest

Közterület neve

Villányi

Közterület jellege

út

Házszám

27

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 678 26 81

Fax

-

Honlap

www.emericus.hu

E-mail cím

emericus@szig.hu

E-mail cím

schulek.david@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Schulek Dávid

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 678 26 81
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Schulek Dávid

+36 30 678 26 81

E-mail cím
schulek.david@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Ciszterci Rend

Ciszterci Rend

80

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2003
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2004

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0,3 MFt

0,4 MFt

0,4 MFt

Állami támogatás

4,5 MFt

2 MFt

1,2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

6,5 MFt

6,5 MFt

6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0,5 MFt

3,7 MFt

20 MFt

Egyéb támogatás

0,5 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Összesen

12,3 MFt

13,1 MFt

28,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2,4 MFt

2,4 MFt

2,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,5 MFt

1,5 MFt

2 MFt

Anyagköltség

1,5 MFt

1,5 MFt

1,7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

2,5 MFt

2 MFt

2,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,35 MFt

1,4 MFt

1,7 MFt

Összesen

9,25 MFt

8,8 MFt

10 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége
Kiadás
Működési költségek
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2015
2,73 MFt

2016
4,76 MFt

2017
5 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 támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

799 188 Ft

15 984 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

6 934 144 Ft

138 683 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

38 905 648 Ft

778 113 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

17 000 029 Ft

340 000 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Egyesületünk a Szentimre város egyik patinás gimnáziumának sportegyesülete. A kerületben más kézilabda sportegyesület nem igazán működik. Évről évre egyre
több diák jelentkezik hozzánk kézilabdázni aminek egyfelől örülünk, azonban a jelenlegi körülmények egyenlőre nehezítik a további bővülést. Az idei TAO
támogatásnak köszönhetően nyáron megvalósul egy új fedett alumínium szerkezetes sportsátrunk ami áttörést jelenthet a szakmaiság, és a bővülési lehetőségek
tekintetében. A burkolat azonban egyenlőre nem teszi lehetővé, hogy tornákat szervezzünk rajta, így szükségünk a jövő évi sportfejlesztési programunkba két komoly
fejlesztési területet jelöltünk meg. 1. új sportpálya burkolatának a cseréje, hogy alkalmas legyen versenyek rendezésére, illetve edzések színvonalának a fejlesztésére
(jelenlegi kültéri burkolat nem szerencsés, eséseknél komoly sérüléseket okoz). 2. kisebbik sportpályánk amit a kisebb korcsoportnak szánunk, szeretnénk olyan
állapotba hozni, hogy alkalmas legyen télen is edzések megtartására, hiszen a fűtése, szigetelése jelenleg gyakorlatilag megoldatlan. Az idei évben már mintegy
50%-al tudtuk növelni aktív taglétszámunkat, minden jel arra mutat, hogy ha sikerül a fejlesztéseinket akár már ősszel megvalósítani, úgy tudnánk fogadni a hozzánk
jelentkező, de egyenlőre helyhiány miatt elküldött gyerekeket. Tárgyalásban vagyunk, és szerződés kötés előtt állunk három kerületi, és budapesti iskolával is, akik
várják szakmai, anyagi támogatásunkat, hogy beindulhasson náluk is a kézilabda utánpótlás már első elemi osztályban. Anyaiskolánk a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium messzemenőkig támogat minket, ugyanis az idei pályaépítés kapcsán mintegy 60 millió forinttal támogatja beruházásunkat. Támogatásuk az elmúlt 11 év
munkájának köszönhető, és annak is, hogy kézilabdázóink idén 4. alkalommal nyerik meg az országos kézilabda diákolimpiát.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A kisebbik sportpályánk jelenleg műfüves, és a fűtése sem megoldott. Sportolóink télen igen mostoha körülmények között edzenek, edzőinknek pedig komoly
megterhelés több órát át edzést tartani a fűtetlen sportpályán. Sikeres pályázatunk esetén a terem új burkolatot kapna, új fűtést, és szigetelést. Ezzel
megvalósulhatna az a tervünk, hogy egy helyszínen két színtéren is komoly szakmai munkát tudjunk végezni különböző korosztálynak egy időben. A nagyobbik,
szabványos pályánkra (egyetlen a 11. kerületben) nagyon nagy szükség van a kerületben. A mi iskolánknak köszönhető, hogy beindultak a kézilabda diákolimpiák
kerületi szinten, ami nagy lökést adhat, hogy több kézilabda legyen Újbudán. A burkolatok cseréjére azonban mindkét sportpályán szükség van, ugyanis a jelenlegi
rekortán, és műfű nem megfelelő sem edzésekre, sem versenyekre. Az új szigetelés pedig szükségszerű, hogy minőségi fűtést, és körülményeket tudjunk
megvalósítani a közeljövőben. Amennyiben hamar sikerül az idei pályázatunkat elfogadtatni (no meg támogatást kapunk), úgy terveink szerint a beruházások már
idén ősszel, kora téllel megvalósulnának. Szerencsére mindegyik beruházás minimális időt vesz igénybe, és a folyamatos működést is csak rövid ideig nehezítenék.
Amennyiben megvalósulnak a beruházásuk, úgy tovább tudnánk növelni edzéscsoportjainkat, hétvégente tornákat tudnánk rendezni, amelyre már most jelezte
komoly szándékát a Budapesti Kézilabda Szövetség több csapattal egyetemben. A beruházás keretében mindkét sportpályánk Mondo márkájú versenypadlót kapna
amely alkalmas nagyobb versenyek megrendezésére. A jelenlegi lelátót némileg átalakítanánk, hogy alkalmas legyen a kulturált körülményeket teremteni a versenyek
megtekintésére.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program
szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. A jelenlegi kézilabdázói létszám további növelése. Kézilabda edzés lehetőséget
biztosítani azoknak az iskolák a diákjainak akiknek intézményében nincs mód a sportág oktatására. Tehetséges gyerekekkel továbblépni az amatőr kézilabda
diákolimpia versenyrendszeréből, és a pest megyei junios bajnokságban részt venni. Továbbra is sportszakmai gyakorlathoz lehetőség biztosítása, ahol a leendő
testnevelők edzők megfelelő szinten és minőségben gyakorolhatják a sportági alapok oktatását, és emellett szerettessék meg a gyerekekkel a kézilabdát. 1.
HELYZETELEMZÉS 1.1. A kézilabdázás településünk sportéletben betöltött szerepe, egyesületünk rövid története Egyesületünk 10 éve azzal a céllal alakult, hogy a
környék, és befogadó Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium növendékeinek folyamatos sportolási lehetőséget biztosítson. A XI. kerületben a mi iskolánk az egyetlen
amelyik kézilabdázással utánpótlás szinten foglalkozik. Ez alapvetően az egyesületünknek köszönhető, hiszen éppen ezzel a céllal hoztuk létre. Nagy a társadalmi
igény, sokan akarnak becsatlakozni, mind leány és fiú vonalon, ezért is szeretnénk kapacitásainkat bővíteni, kinyitni egyesületünk kapuját minél szélesebb társadalmi
rétegek számára. 2.2.1. Az egyesület szervezeti és irányítási rendszerének területén finanszírozni tudjuk az eddig gyakorlatilag társadalmi munkában dolgozó
szakmai igazgató, és sportmunkatársak és edzők bérét mely által számon kérhetővé tenni az ő munkájukat. Az egyesület finanszírozásában jelenleg a
működőképesség határán létező egyesületünknek szeretnénk stabil anyagi hátteret biztosítani, hogy fent tudjuk tartani jelenlegi fejlődésünket, programunkat meg
tudjuk valósítani. A nemzetközi és hazai kapcsolatok területén nemzetközi versenyeken szeretnénk további tapasztalatokat szerezni kapcsolatok kiépítésével
amelyhez fontos részt vennünk külföldi tornákon.Többek között ezért is szerepelt pályázatunkban egy nemzetközi világjátékokon való részvétel. Évek óta szervezünk
katolikus országos bajnokságokat, ahová több iskola (Pick Szeged fiókiskolái) játékosai vesznek részt, ezzel is népszerűsítve a kézilabdázást hazánkban. Diákjaink
többször vettek részt nemzetközi katolikus világjátékokon eredményesen ezzel is hazánkat népszerűsítve.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Egyesületünk 10 éve azzal a céllal alakult, hogy a környék, és befogadó Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium növendékeinek folyamatos sportolási lehetőséget
biztosítson. A XI. kerületben a mi iskolánk az egyetlen amelyik kézilabdázással utánpótlás szinten foglalkozik. Ez alapvetően az egyesületünknek köszönhető, hiszen
éppen ezzel a céllal hoztuk létre. Nagy a társadalmi igény, sokan akarnak becsatlakozni, mind leány és fiú vonalon, ezért is szeretnénk kapacitásainkat bővíteni,
kinyitni egyesületünk kapuját minél szélesebb társadalmi rétegek számára. Csapatunk eredményessége, tendenciák: Egyesületünk kézilabdásai az elmúlt években 6
országos bajnoki címet szereztek kézilabda diákolimpiákon, és a budapesti diákolimpiákon szinte minden korcsoportban a dobogón végzett, mindkét nemben. 3
felnőtt csapatunk (2 férfi. 1 női) létszáma folyamatosan növekszik végzett diákjainkból és más csatlakozó egyetemistákkal kiegészülve, illetve az újonnan beiskolázott
gyerekekből egyre többen kezdenek el kézilabdázni az elmúlt 10 év eredményeinek köszönhetően. Egy kerületi általános iskolában idén elindult, továbbiakkal
tárgyalásban állunk, hogy kisiskolás létszámunkat folyamatosan növelni tudjuk. Célunk, hogy a műhelymunkák minden iskolában helyben történjen, a
tehetséggondozás, és a továbblépés pedig a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. 2. CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS Célunk létrehozni egy saját
tömegbázison alapuló stabil NB II -es csapatot. A felnőttcsapatainkkal kiharcolni az NB II-es tagságot, hogy a versenysportban az utánpótlásunkat tudjuk
versenyeztetni, valamint eredményesen szerepelni továbbra is diákolimpiai amatőr versenyrendszerben országos szinten, és minél több gyerekkel megszerettetni a
sportág mozgásanyagát játék és mérkőzésélményeken keresztül. Idén először részt kívánunk venni a pest megyei junior bajnokságban. 2.1.3. Az oktatási
intézmények keretein belül népszerűsítés: jelenlegi mintegy 100 iskolánkban tanuló kézilabdázó számának a további növelése, környék fiataljainak a megszólítása.
Egy budai kézilabdabázis kialakítása szivacskorosztálytól a felnőttig. 2.1.4. A szabadidős kézilabdázás területén felnőttek, életre szóló kézilabdázás modelljének
felállítása 3 felnőtt csapat ezt igazolja akik munka, és tanulás mellett is folytatják a sportolást. Ez azért is fontos mert ők fogják a gyermeküket lehozni hozzánk
edzésekre.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Sportm.társ

Gaálné Bogdány
Krisztina

Normál

4

12

40 000 Ft

9 200 Ft

590 400 Ft

Sportm.társ

Koloda Judit

Normál

3

10

80 000 Ft

18 400 Ft

984 000 Ft

7

22

120 000 Ft

27 600 Ft

1 574 400 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

Gaálné Bogdány Krisztina

1969-12-04

N.r.

Koloda Judit

1992-02-22

N.r.

2017/18 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)

775 212 Ft

7 992 Ft

15 984 Ft

799 188 Ft

799 188 Ft

1 590 384 Ft

1 598 376 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai eszközök

Laptop

db

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő

db

1

9 447 895
Ft

9 447 895 Ft

9 697 895 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop

irodai munkához szükséges

Mikrobusz 8+1 fő

Csapataink mérkőzésre való szállításához szükséges.

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 726 119 Ft

69 341 Ft

138 683 Ft

6 934 144 Ft

2 971 776 Ft

9 836 578 Ft

9 905 919 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEF

fűtéskorszerűsítés

2018-03-01

2018-06-15

2018-06-30

24 220 008 Ft

TEF

pályaburkolat alépítmény

2018-03-01

2018-06-15

2018-06-30

8 164 830 Ft

TEB

sportburkolat edzőpálya

2018-03-01

2018-06-15

2018-06-30

14 305 890 Ft

TEB

szigetelésfejlesztés

2018-03-01

2018-06-15

2018-06-30

7 721 600 Ft
54 412 328 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

fűtéskorszerűsítés

1114
Budapest
Villányi ut
17

4940/2

egyéb

jelenleg az sportpálya nem rendelkezik megfelelő
fűtéssel a téli edzések megtartására. Téli hidegben nem
tudjuk a sportpályát megfelelően használni, ráadásul
hatékonysága nem megfelelő.

pályaburkolat alépítmény

1114
Budapest
Villányi ut
17

4940/2

egyéb

a jelenlegi burkolat műfű, ráadásul elöregedett, így
cseréje szükségszerű a megnövekedett igények
kielégítésére. Az új Mondo borítás alkalmas a fűtés
nélküli időszakban is az edzések megtartására.

sportburkolat edzőpálya

1114
Budapest
Villányi ut
17

4940/2

egyéb

a jelenlegi burkolat műfű, ráadásul elöregedett, így
cseréje szükségszerű a megnövekedett igények
kielégítésére. Az új mobil műanyag Mondo
versenyburkolat alkalmas szivacskézilabda versenyek
lebonyolítására, edzések megfelelő körülményeinek
megteremtésére.

szigetelésfejlesztés

1114
Budapest
Villányi ut
17

4940/2

egyéb

idén elkészülő sportlétesítményünk megépítésénél
elsődleges szempontunk volt, hogy megfelelő
méreteket tudjunk megteremteni így a pálya megfelelő
magassága, és szélessége volt a szempontunk. Miután
pénzünk elfogyott, így további fejlesztéseket a
következő évekre ütemeztük. Ennek részeként kapná
meg végleges belső szigetelését a versenypálya, hogy
költséghatékonyan, és kondenzvíz szivárgása nélkül
tudjuk használni a pályát hidegebb téli időszakban is.

2017/18 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.

37 738 479 Ft

389 056 Ft

778 113 Ft

38 905 648 Ft

16 673 849
Ft

55 190 441 Ft

55 579 497 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Bajnokságban szereplő csapatok

U7

0

0

1

U8

0

0

2

U9

0

0

2

U10

0

0

1

U11

0

0

1

U12

0

0

0

U13

10

0

1

U14

0

0

0

serdülő

8

3

1

ifjúsági

0

8

1

18

11

10

egyetemi/főiskolai
diákolimpia
ÖSSZESEN
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz

pulzusmérő óra

Serdülő, U13

csom

10

9 972 Ft

99 720 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

Ifjúsági, Serdülő, U13

csom

20

1 994 Ft

39 880 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezé
s

Korosztály

B.C. Szent Imre
Gimnázium

Bérleti díj / óra
(Ft)

Ifjúsági, Serdülő,
U13

Igénybevétel
(óra/hó)

11 967 Ft

80

Hónapok száma az
évadban
10

Igénybevett órák
száma/évad
800

Bérleti díj
összesen (Ft)
9 573 600 Ft

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

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Edző

Kód

Beszerzés
folyamatban

Technikai vezető

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Kovács Georgina

Normál

4

10

79 780 Ft

18 349 Ft

981 294 Ft

Varga Mónika

Normál

4

10

83 104 Ft

19 114 Ft

1 022 179 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

Farkas Bálint

Normál

3

10

26 593 Ft

6 116 Ft

327 094 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

Szabó Mariann

Normál

4

10

49 862 Ft

11 468 Ft

613 303 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

Matlák János

Normál

4

10

53 186 Ft

12 233 Ft

654 188 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

Csanády Bernát

Normál

4

10

49 862 Ft

11 468 Ft

613 303 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Kovács Georgina

1993-06-04

C

Nem rel.

Ifjúsági

Varga Mónika

1988-12-16

Nem rel.

Nem rel.

U13

Farkas Bálint

1997-08-15

C

Nem rel.

Serdülő

Szabó Mariann

1993-01-22

C

Nem rel.

U13

Matlák János

1987-09-24

D

Nem

Ifjúsági, Serdülő

Csanády Bernát

1989-10-22

D

Nem

Ifjúsági
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 326 905 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

139 600 Ft

Személyszállítási költségek

465 381 Ft

Nevezési költségek

199 449 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

265 932 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

199 449 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

9 573 600 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

997 245 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 211 360 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

18 378 921 Ft

2017/18 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)

16 490 029 Ft

170 000 Ft

340 000 Ft

17 000 029 Ft

1 888 892 Ft

18 718 921 Ft

18 888 921 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

0

0 Ft

0 Ft

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

0 Ft

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-12-09 12:28

12 / 28

be/SFPHP01-05417/2017/MKSZ
Szakképzés
2017/18 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

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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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

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

15 984 Ft

15 984 Ft

7 992 Ft

23 976 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

138 683 Ft

138 683 Ft

69 341 Ft

208 024 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

778 113 Ft

778 113 Ft

389 056 Ft

1 167 169 Ft

Utánpótlás-nevelés

340 000 Ft

340 001 Ft

170 000 Ft

510 000 Ft

Összesen

1 272 780 Ft

1 909 170 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és
a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai
feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves
előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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, 2017. 12. 09.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Schulek Dávid (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
g. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
19. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Budapest, 2017. 12. 09.
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Schulek Dávid (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Közhasznú Sport egyesülete (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Emericus
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport egyesülete (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 közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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, 2017. 12. 09.

..........................................................
aláírás
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1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Schulek Dávid (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, 2017. 12. 09.

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 2017/2018-as 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 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, 2017. 12. 09.
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elnök
Emericus Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Közhasznú Sport
egyesülete
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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
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-17 09:48:04
Feltöltés / Megtekintés

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 10:14:44
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-18 11:20:12
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 10:08:10
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-01 21:48:17
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-01 21:47:26
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-01 21:44:52
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2017-10-24 09:36:07
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 29
Utolsó feltöltés:
2017-10-26 15:39:35
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 14:15:35
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-25 13:40:12
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-25 13:40:17
Feltöltés / Megtekintés

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-04 13:18:16
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-10 11:34:17

2017-12-09 12:28

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles
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Feltöltés / Megtekintés

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-24 09:44:30
Feltöltés / Megtekintés

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-10 11:50:49
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-16 12:03:23
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-10-25 13:39:33
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-25 13:38:53
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-24 09:40:37
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-24 09:40:55
Feltöltés / Megtekintés

Képzés jogcímmel kapcsolatos mellékletek

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-10-25 13:40:28

Kelt: Budapest, 2017. 12. 09.

2017-12-09 12:28
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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

Megjegyzés

Kiindulási
érték
(jelenlegi)

Célérték
(támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember
állomány

fő

2

5

150%

Licence-szel rendelkező
edzők száma

fő

2

5

150%

Edzőtáborok száma

db

2

4

100%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

1000

2000

100%

korosztályos
versenyszervezésre
lehetőség

db

0

12

0%

edzéskapacitás bővülése

%

100

140

40%

aktívan kézilabdázók
száma

%

100

150

50%

darabszám nem, de a használhatósága a téli
használhatóság miatt kétszeresére növekszik.

Egyéb indikátorok:

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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

22

25

14%

U18

fő

U17

fő

U16

fő

0%

U15

fő

0%

0%
15

17

13%

Egyéb indikátorok
u7-9

fő

jelenlegi igazolásuk május végéig
megtörténik

0

35

0%

U10-12

fő

jelenlegi igazolásuk május végéig
megtörténik

2

20

900%

U13-14

fő

jelenlegi igazolásuk május végéig
megtörténik

3

15

400%

2017-12-09 12:28
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

775 212 Ft

7 992 Ft

15 984 Ft

799 188 Ft

799 188 Ft

1 590 384 Ft

1 598 376 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

44 464 598 Ft

458 397 Ft

916 796 Ft

45 839 792 Ft

19 645 625 Ft

65 027 019 Ft

65 485 416 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 726 119 Ft

69 341 Ft

138 683 Ft

6 934 144 Ft

2 971 776 Ft

9 836 578 Ft

9 905 919 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

37 738 479 Ft

389 056 Ft

778 113 Ft

38 905 648 Ft

16 673 849 Ft

55 190 441 Ft

55 579 497 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

16 490 029 Ft

170 000 Ft

340 000 Ft

17 000 029 Ft

1 888 892 Ft

18 718 921 Ft

18 888 921 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

61 729 839 Ft

636 389 Ft

1 272 780 Ft

63 639 009 Ft

22 333 705 Ft

85 336 324 Ft

85 972 713 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-12-09 12:28

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (76 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyil_1493668097.pdf (Szerkesztés alatt, 207 Kb, 2017-05-01 21:48:17) 017073195b98a05cea54984239c5e40e23eff157670f2c3ad3c253d02d5adc69
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_1493367284.pdf (Szerkesztés alatt, 542 Kb, 2017-04-28 10:14:44)
4f470a4748968fb50c146366fea943371d1c73da1bd2101b0035c071466223ff
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
microsoftword-taoszandeknyilatk_1493727335.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2017-05-02 14:15:35)
602301105accbeef03d18c8443d9487c8e4c52401b7c7563439ad1569f551a09
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
azelkeszultletesitmenyaltalterm_1508830855.docx (Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2017-10-24 09:40:55)
7c5631f7becf2bba8840f37061f2f2d2ebacc7ec9ea0d213c7242848f95e79b2
azelkeszultletesitmenyaltalterm_1493676375.pdf (Szerkesztés alatt, 440 Kb, 2017-05-02 00:06:15)
72f3aef075f7f691ebf05e17962cd9017278da9782c1e72594ec882920395ff0
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
sajatero_1508931569.pdf (Hiánypótlás melléklet, 635 Kb, 2017-10-25 13:39:29) cd4754aa0c8d27d3c45f0eecc8852f3aa9a3d7eae93d6511b23a99169da480a7
onresznyilatkozat_1508931573.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-10-25 13:39:33)
292d31a14dd06bdae58fee4d5e5954a1bad2783e1a5a5c7d1b23528f1ce46499
aberuhazasfinanszirozasitervees_1493668643.pdf (Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2017-05-01 21:57:23)
e4c9ce781b5eca1a1d6dcdcec7b58f45bfb72d624ccb70f6076751946e081c9e
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
kihasznaltsagedzopalya_1508830837.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2017-10-24 09:40:37)
efcc175f8fbeb6ef11fbc7427ce2e097b9d200cc2cc0009d57fd6aced64a29ae
mellekletazelkeszultletesitmeny_1493668909.pdf (Szerkesztés alatt, 565 Kb, 2017-05-01 22:01:49)
0889805e3a27af99f10e20a90616a2702d323155d5b464d0ba83449f8dd99d49
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
finanszirozasiutemterv_1508931533.pdf (Hiánypótlás melléklet, 278 Kb, 2017-10-25 13:38:53)
a0fc6625a360dcc5a7a9e793c82856f700cab9d549c895f971f75fbc6255ed5b
aberuhazasfenntartasahozszuksege_1493668522.pdf (Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2017-05-01 21:55:22)
7614112dd83c76adbe8f59c3bdb3ec2e42b1b0bde528891687fc6799888225a1
Egyéb dokumentumok
emericus-mabanafttaoszandeknyilat_1507115716.pdf (Hiánypótlás melléklet, 67 Kb, 2017-10-04 13:15:16)
6f11a29e3e351cace7c734d7427fb47c159874dfa1d04c87cbfbd145682d743f
dsc_0399.jp_1508230661.jpg (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2017-10-17 10:57:41) bfb9d5ef0463f9f4cc5d9466f9e719f2a87fa9240eeea9cf6fa3f3612f59f993
dsc_0400.jp_1508230667.jpg (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-10-17 10:57:47) bb6e789f636969beb724410f68e8f10c266c8851f0da6da6ad1e514d40e8ddab
dsc_0401.jp_1508230675.jpg (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-10-17 10:57:55) 46ac0070b9cb22dfe90b23a09dd61a680445c39c6db625e41b4356c4395d4094
ek-00helyszinrajz.pd_1508230941.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-10-17 11:02:21)
c6138ff7e64ae0459db52bbd71541908f7617eda0d1c487e5a3fbe510925e9d2
ek-01elrendezesiterv.pd_1508230953.pdf (Hiánypótlás melléklet, 509 Kb, 2017-10-17 11:02:33)
eba6c3a1a14e593ff02eb83d04531a7eacd8b2839747da8a2870f9f9d202de72
ek-02reszlettervek.pd_1508230961.pdf (Hiánypótlás melléklet, 342 Kb, 2017-10-17 11:02:41)
9140e6782143449b3fbe3d28733139b3784625fb9d7b6637d074e17c2c1fb207
fenntartovallalonyilatkozata_1508236185.pdf (Hiánypótlás melléklet, 202 Kb, 2017-10-17 12:29:45)
670ad6051d1240ff2d87bcf8bca5b3eef9c61f3d663f169af2b96ccddac44a5e
kerelemahianypotlashoz_1508331110.pdf (Hiánypótlás melléklet, 648 Kb, 2017-10-18 14:51:50)
5bb9f356e032bb824b041daf2c53ca1f5e69a1747e00ccb55e5f9a76db8dd87c
tulajdonosihozzajarulas_1507289595.pdf (Hiánypótlás melléklet, 653 Kb, 2017-10-06 13:33:15)
bb6ad77cc3fab91b65f8775eae764543127cbbbe8d3c2342aa63f033090dcf54
nyilatkozat_letszam_mksz_1493672248.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2017-05-01 22:57:28)
0a48f5ab0ca074fb0a94af6490650cc71332b61ae82246870c611ba4455a4c9a
emericussetransit_1508830567.xls (Hiánypótlás melléklet, 70 Kb, 2017-10-24 09:36:07)
444974bb667c5d19ed712ad0ff4eb48af22d3434de51c2690ef64ecab53f9b1c
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyil_1493668046.pdf (Szerkesztés alatt, 944 Kb, 2017-05-01 21:47:26) 256d74d00a35aae3a0025ff675d53eb88e229148034b4b191bcaa1f5b00b29c2
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat2017.10.17._1508226484.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-10-17 09:48:04)

2017-12-09 12:28

26 / 28

be/SFPHP01-05417/2017/MKSZ
32a2045ed19c9f7786cc22fad223aa34643b0ae4f73d56f38f3a3a927b7da2e2
kivonat_2017.04.07._1493367252.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 10:14:12)
254cce2a6e053879507f53c5ada4cc0ffab89eb64492adc6b75227ad3668bfae
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
keziutalas_1493712490.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2017-05-02 10:08:10) d199e26d9846e3d3ea0ece2235f2cc3feeb8c3d58473bd842d9cc54dd7404ff1
Képzés jogcímmel kapcsolatos mellékletek
finanszirozasiutemterv_1508931628.pdf (Hiánypótlás melléklet, 278 Kb, 2017-10-25 13:40:28)
a0fc6625a360dcc5a7a9e793c82856f700cab9d549c895f971f75fbc6255ed5b
dok1_1493672585.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 23:03:05) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav0_1493367303.pdf (Szerkesztés alatt, 574 Kb, 2017-04-28 10:15:03) e936184ca2b1ef49e8781bc090f6b8718238631651014e2be7497f90b1308c89
nav02017.10.18._1508318412.pdf (Hiánypótlás melléklet, 520 Kb, 2017-10-18 11:20:12)
7d9dbed4979542adc23c460315f641779128b5b4febf86fac36af548fa4d044d
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1493667892.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 21:44:52) dc7c974d73b93da30d4de917a8beda8c17dbd99007b43c76f01bbdb8bef64632
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
muemleknyilatkozatengedelykotelez_1508831070.pdf (Hiánypótlás melléklet, 221 Kb, 2017-10-24 09:44:30)
6a5e6fbec14181e7ed470ad6b2b5e2fc274b5e48164eafe4c9b6cd8e7e87147e
dok1_1493665712.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 21:08:32) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
muemleknyilatkozatengedelykotelez_1507628057.pdf (Hiánypótlás melléklet, 221 Kb, 2017-10-10 11:34:17)
6a5e6fbec14181e7ed470ad6b2b5e2fc274b5e48164eafe4c9b6cd8e7e87147e
dok1_1493665664.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 21:07:44) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
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
finanszirozasiutemterv_1508931617.pdf (Hiánypótlás melléklet, 278 Kb, 2017-10-25 13:40:17)
a0fc6625a360dcc5a7a9e793c82856f700cab9d549c895f971f75fbc6255ed5b
dok1_1493665636.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 21:07:16) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilapszentimre_1493712647.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 10:10:47)
4b466cd03b52a9f24bfccb71ff695caf2574c1ec76b91125b82abad4ba49fc5c
tullapciszter1_1507115896.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-10-04 13:18:16) 6f702d4b3fcac8aa2e1c95b6a3fff60c19f6a7b33cb837aae055344a052837c5
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
finanszirozasiutemterv_1508931612.pdf (Hiánypótlás melléklet, 278 Kb, 2017-10-25 13:40:12)
a0fc6625a360dcc5a7a9e793c82856f700cab9d549c895f971f75fbc6255ed5b
dok1_1493665619.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-01 21:06:59) ab127180c7d5983e9bc0f9a697d931c3d607550c7f21d72cdec396ef2008a8e0
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
koltsegvetesfejlesztesberuhazas2_1493675747.pdf (Szerkesztés alatt, 499 Kb, 2017-05-01 23:55:47)
0b369f2a219b47331295636623ae256e7cb2332aed444be1411022e23c7f42ef
edzopalyafelujitasreszleteskolts_1507629049.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 15 Kb, 2017-10-10 11:50:49)
db65f505e5e45e4438a468aa319b8a7ac5e89f93943744e8efe48cc7a1b913be
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
amegvalositanikivantprojektel_1493674789.pdf (Szerkesztés alatt, 761 Kb, 2017-05-01 23:39:49)
54a1f181aebed94fa8b2dde3f619cff83e064bcb8597456d786f9b652625aadc
mufuvespalyafelujitasaleiras_1508148203.pdf (Hiánypótlás melléklet, 724 Kb, 2017-10-16 12:03:23)
43b68ec8fe303e53fd5accfe5932926569fe93c01a2252cd3712cee9947bdfde
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
emericus_sch_1493717504.pdf (Szerkesztés alatt, 866 Kb, 2017-05-02 11:31:44) 9d2624a7de5e8bf76d95570da328a1cdffc53aaec52e12dcab0f60d2b59ae2ce
emericus_berci_1493717512.pdf (Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2017-05-02 11:31:52) 16a8ce30c381db836bf25264bd9fe02056e2febe10dd54ed009be9676f9f49e4
kovacsgeorginalicensz_1507627855.jpg (Hiánypótlás melléklet, 116 Kb, 2017-10-10 11:30:55)
8d00b7bc923a26aeba918f84bcf376e31b6434da1ea0ee15ad949eb667219e18
matlaklicensz_1507107247.jpg (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-10-04 10:54:07)
80bd9c531289924eecbb1d4615e621c354c140a2e52dbbcd9190167d03c1300f
farkaslicensz_1507107308.jpg (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-10-04 10:55:08)
b190007046c2e88060527e228cec11767e177beb093917e92cb3117d91c42802
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vargamonikataokezi2017-18_1508229279.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-10-17 10:34:39)
1748bcf702520a4125d4f1e8dc1e9da3c00256a5df82dc4aa464b6e37f81143d
kovacsgeorginataokezi2017-18_1508229284.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-10-17 10:34:44)
c0989f712e9d3a4d73b6e4337cf27c5edca0ecabc6348ae89aa33c3c6af5fd30
vargamonikamunkakorileirasakezi_1508229292.doc (Hiánypótlás melléklet, 39 Kb, 2017-10-17 10:34:52)
788df04446c70058c109d8f95cb7ffc3bdb7ed7a2f1b5c34dabac773aa90eacc
kovacsgeorginamunkakorileirasa_1508229299.doc (Hiánypótlás melléklet, 39 Kb, 2017-10-17 10:34:59)
4966ce7f1b2900c75eff4e74a0ca078f871da5b4b26bc845c971a4d9069c6a0e
csanadylicensz_1507108216.pdf (Hiánypótlás melléklet, 169 Kb, 2017-10-04 11:10:16)
c2b72e116098e0e2766a3e9c05f14371b7239c61763e965e237c15cf67fd6a12
szabomariannmunkakorileirasa_1508229307.doc (Hiánypótlás melléklet, 39 Kb, 2017-10-17 10:35:07)
3a36e124a8fa4dfda66d4315b02e5c5f13e25c6f2def4b98ce8827a8301a637c
emericus_gaalne_1493725947.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2017-05-02 13:52:27)
1ba26b5c217b39853866532bc579720e69bfc091709c4bc4575e039b58d27339
emericus_kolada_1493725986.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-05-02 13:53:06) 8bf6148370402a036ccfa7bddc26e42de2519f9da3a4cde3e1c83285fe02cdfe
emericus_tka_1493725999.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 13:53:19) 727191f94063dba827e56956b0ebdaee69fe560137388a1781de69dfc1e3d365
emericus_varga_1493726012.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 13:53:32) ead4f83ac2bab532eb112405979fc787ae8e9452ca6c1fb1763e346dee2ae7ec
dsc_0224.jp_1493726651.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 14:04:11) ecadf29d5d6e2b2e9e36d209bdcc950ba85e10a3b4b4bb45911df6a98bf6238b
szabomarianntaokeziszerzodes20_1508318230.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-10-18 11:17:10)
8fa3b882524bc5f4ea6d15ec9734fe255582db724373703bc538abf0863726b0
farkasbalint-emericuskse1_1493723814.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 13:16:54)
e9f71eb20ba7ecdeb888c913131fe5c4c3ba72c5d80e17ef244ddfe7593b34e8
csanadybernatmunkakorileirasa_1493464530.doc (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2017-04-29 13:15:30)
a3fdd1181f7c17ffc8775083791b7f8a827560b3e19967e9bf19cb5d213f4637
farkasbalintmunkakorileirasa_1493464546.doc (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2017-04-29 13:15:46)
0d6e94aced6ed57ee5d1d52a5284b47da0a91239c314a811adab0a43b8c1effa
gaalnebogdanykrisztinamunkakori_1493464561.doc (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2017-04-29 13:16:01)
5c6ec9279a19886c3639b6b48ff12b510cd518974fb5c1ec29202bff8b0d03ca
koladajuditmunkakorileirasa_1493464584.doc (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2017-04-29 13:16:24)
c90f406b37a657ba678123f75b6eee99ab1063b18db0a2a08f1458531a617c52
matlakjanosmunkakorileirasa_1493464603.doc (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2017-04-29 13:16:43)
f563a96dab758eb1b2288f56d0bd5df853160aa1a92316de8fc112ae6b8e5c22
schulekdavidmunkakorileirasa_1493464620.doc (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2017-04-29 13:17:00)
8187d11a84cb61a8de44166c3636c52b26ab371b23bc47187d92b41889aa0ee0
tengelynekovacsandreamunkakoril_1493464640.doc (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2017-04-29 13:17:20)
f355880b6f81aa00e90b39587d6dae6dc28fccbf484f2a666be417c8e1e772be
szemelyivaltozasok_1508149227.pdf (Hiánypótlás melléklet, 609 Kb, 2017-10-16 12:20:27)
841568ae719dc1801cef25e85b4dfe4d850ba3506954e3c1528cd2ce2ae66c8e
vargamonikamunkakorileirasa_1493464655.doc (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2017-04-29 13:17:35)
266177b9cb34c0df2ce6f31d94f72e092f6a809c241ed8e42d5f8150ae1d10f1
szabomariannlicensz_1507289219.jpg (Hiánypótlás melléklet, 70 Kb, 2017-10-06 13:26:59)
97889c586f23736943abb06e65ac556bca89558a2a0508de62d4b78c4285fcf9
nyilatkozatkovacsgeorgina_1509025175.pdf (Hiánypótlás, 93 Kb, 2017-10-26 15:39:35)
c0cb4624b011414fc8413b8a025dd0c9f4123e8cebd26297d04dd85a2f81b642
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