
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Bajnok Diák-Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  BAJNOK DIÁK-SPORTEGYESÜLET

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBII

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

Adószám  18926260-1-19

Bankszámlaszám  73200127-10012796-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Kiegészítő támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Kiegészítő támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Kiegészítő támogatás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8248  Város  Nemesvámos

Közterület neve  Fészek  Közterület jellege  utca

Házszám  7  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8248  Város  Nemesvámos

Közterület neve  Fészek  Közterület jellege  utca

Házszám  7  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 219 75 21  Fax  -

Honlap  www.bajnokdse.hu  E-mail cím  hunyadvarirobert72@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Hunyadvári Róbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnökhelyettes

Mobiltelefonszám  +36 30 219 75 21  E-mail cím  hunyadvarirobert72@gmail.com

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

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

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Cziráki Tamás +36 30 825 96 75 tamas.cziraki@aduedosport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Nemesvámos Sportcsarnok Nemesvámosi önkormányzat Nemesvámosi önkormányzat 16 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2007-01-15

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2008-09-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2019 2020 2021

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2019 2020 2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Kiadás 2019 2020 2021

Működési költségek 73,556316 MFt 65,892048 MFt 100 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadá
s

Teljes
támogatás

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 12 242 909 Ft 244 858 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

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

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 672 636 Ft 133 453 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 73 965 227 Ft 1 479 305 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Üzemeltetés 29 742 409 Ft 594 848 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Koronavírussal összefüggésben felmerülő
költségek

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

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

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

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

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

A BDSE kézilabda szakosztálya 2008 óta vesz részt a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség által kiírt megyei bajnokságban felnőtt férfi csapattal, majd 2012-től a női
csapattal is. 2012-ben az MKB-Veszprém KC DEVM Alapítványával együttműködve indult utánpótlás csapat az akkori ERIMA bajnokságban. A következő évben a
gyerekek tornákon vettek részt, majd különböző csapatokhoz delegáltuk őket. Miután Veszprémben megszűnt az NB I-es női csapat, így az utánpótlásban is űr
keletkezett, ezért úgy döntöttünk, hogy a megteremtett alapokat kiszélesítjük és egy női utánpótlás bázist is hozunk létre, amelyre évről évre építkezve rövid távon az
NB II-es bajnokságban induló felnőtt és junior csapatra épül. Az UP szakmai programjának alapját az Egyesülethez csatlakozó, szép sikereket elért veszprémi Repülő
Szarvas DSE edzői és utánpótlás játékosai jelentik. Hozzájuk csatlakozott a veszprémi Báthory Általános Iskola edzője és játékosai, a Zirci Reguly Antal Általános Iskola
edzője és játékosai és a helyi (nemesvámosi) Petőfi Ált. Isk. egyesületi tagjai. Az utánpotlás korosztályokban jelenleg 140 gyermek edz, továbbá felnőtt női csapatunkat
az ifjúsági korosztályú játékosokkal töltjük fel de a 2019/2020 évadban nöi NB2-s csapatot nem kivánunk inditani. Felnőtt férfi megyei csapatunkban 21 fő edz és
versenyez. A felnőtt férfi csapatunk az NB2 északnyugati csoportjában versenyez, amelyet valószinü megnyerünk de felsőbb osztályba nem kivánunk lépni. A fiú
utánpótlás nevelésben kölcsönösen együttműködünk a veszprémi Telekom Handball Team csapataival, melyet együttműködési megállapodásban rögzítettünk 2018
tavaszán. Az utánpótlás-nevelésben 19 sportszakember vesz részt, közülük 10 edző. Az edzők létszámát bővíteni szeretnénk. A sikereket ugy érték el a csapatok,
hogy a sportszervezet infrastrukturális háttere erősödőt, köszönhetően a nemesvámosi új sportcsarnokunk támogatásból történő építésének. A veszprémi Padányi és
Báthory Iskola tornatermeiben, a zirci Reguly Iskola tornatermében, valamint veszprémi sportcsarnokokban (KNK, Veszprém Aréna, Stadion) edzenek és játsszák
bajnoki mérkőzéseiket. A szabvány méretű új sportcsarnok építését elvégeztük, melynek átadása jelenleg történik. Ez lehetővé teszi a szakmai előrelépést, még több
gyerek számára biztosítva a kézilabda sportág gyakorlását. 

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

- 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Egyesületünk az elmúlt években is részesült növekvő mértékű sportfejlesztési támogatásban,melyet az utánpótlás-rendszer megalapozására fordítottunk.Az
utánpótlás-képzés fontossága megköveteli rendszerünk és a sportolási feltételek további erősítését. Ebben az időszakban a fókusz az alacsonyabb korosztályon
lesz,szélesítve a merítési lehetőséget,több gyereket bevonva a sportági képzésbe. Egyesületünk sportfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a helyi és a
kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosítása a kézilabdázás által.A környékbeli iskolák bevonásával szélesíthetjük bázisunkat úgy,
hogy minél több gyermeket integrálunk be az egyesületbe. A világ legjobbjai közé tartozó magyar kézilabda csapatok árnyékában nem egyszerű az utánpótlás
nevelés.Nem minden játékos válik profi sportolóvá,még kevesebb játékos jut el válogatott szintre,így igazi sikerekre nem is számíthat magasan jegyzett
klubokban.Nekünk az amatőr versenysport területén a lehető legjobb eredmények elérése mellett célunk az egészséges életmódra való nevelés,a civil életre való
felkészítés,a sport örömszerzés és testmozgás céljából való végzése,ami igazodik az MKSZ képzési tervében megfogalmazottakhoz és az MKSZ stratégiájához
is.Azoknak a játékosoknak biztosítunk jövőképet,akik egyéb tevékenységeket(tanulás,munka)helyeznek előtérbe,de emellett szívesen sportolnak versenyszerűen
felnőttként is. Fentiek eléréséhez elengedhetetlen,hogy alaposan felkészült sportszakember gárdával rendelkezzünk.Kiemelten fontos sportolóink egészségének
megőrzése,a sérülések elkerülése,illetve a hatékony gyógyulás elősegítése.Mindezek érdekében szeretnénk a támogatások egy részét e célra is felhasználni. Az
utánpótlás versenyek nevezési költségei,a saját rendezésű torna költségei,valamint az edzőtáborok nagy kiadást jelentenek az egyesületnek,melyet TAO forrásból
tudunk fedezni.A tornákon való részvétel igen nagy érték sportolóink számára. 

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

A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakemberek foglalkoztatásával
az egyesület előkelő helyet vívhat ki a régió egyesületei között. A felnőtt csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló körülmények és a feltételrendszer
javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javul, ami magában hordozza a további eredményességet. Ez hozzájárul a mérkőzések nézőszámának
emelkedéséhez, valamint vonzza a vállalkozók, cégek érdeklődését, így pedig plusz bevételi forrásokhoz és támogatásokhoz juthat egyesületünk.
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Személyi jellegű ráfordítások

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód és
születési

dátum

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások

(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Egyéb
1984-05-10

Baksai Henrietta EKHO 8 12 250 000 Ft 38 750 Ft 3 465 000 Ft

Sportm.társ
1951-02-26

Göttlinger László EKHO 8 12 250 000 Ft 38 750 Ft 3 465 000 Ft

Sportm.társ
1971-10-31

Dányi István EKHO 8 12 250 000 Ft 38 750 Ft 3 465 000 Ft

Egyéb
1988-07-31

Káposztás Vivien EKHO 8 12 170 000 Ft 26 350 Ft 2 356 200 Ft

Sportm.társ
1971-08-20

Pásztor Bence EKHO 6 10 170 000 Ft 26 350 Ft 1 963 500 Ft

Sportm.társ
1999-07-03

Czeller Gábor Normál 4 10 137 400 Ft 23 358 Ft 1 607 580 Ft

Sportm.társ
1987-05-04

Török Krisztián EKHO 4 10 150 000 Ft 23 250 Ft 1 732 500 Ft

Sportm.társ
1971-08-20

Győri Tamás EKHO 4 10 100 000 Ft 15 500 Ft 1 155 000 Ft

Sportm.társ
1983-12-09

Firtl Márta EKHO 8 12 250 000 Ft 38 750 Ft 3 465 000 Ft

Edző 15306
1979-11-23

VÉGH ANDRÁS EKHO 6 10 125 000 Ft 19 375 Ft 1 443 750 Ft

64 110 1 852 400 Ft 289 183 Ft 24 118 530 Ft

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Adóazonosító Nyilvántartási szám Licensz.

Baksai Henrietta 8428632073 N.r.

Göttlinger László 8307363403 N.r.

Dányi István 8382883141 N.r.

Káposztás Vivien 8444062359 N.r.

Pásztor Bence 8382163130 N.r.

Czeller Gábor 8483951320 N.r.

Török Krisztián 8439520328 N.r.

Győri Tamás 8382163130 N.r.

Firtl Márta 8427101465 N.r.

VÉGH ANDRÁS 8412330366 C

evad_rovid évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

11 875 621 Ft 122 429 Ft 244 858 Ft 12 242 909 Ft 12 242 909 Ft 24 363 388 Ft 24 485 817 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

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

0 Ft

2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2021/22 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

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

2021/22 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás

tervezett
befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel

tervezett
időpontja

(év, hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Felújítás, meglévő
ingatlan fejlesztése

Egyéb Árnyékolástechnika 2022-03-01 2022-03-31 2022-03-31 9 332 158 Ft

9 332 158 Ft

2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Árnyékolástechnika 8248
Nemesvámos
-
-

872/2/A saját Külső nyílászárókra árnyékolástechnika kiépítése csatolt
árajánlat alapján

2021/22 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 6 472 457 Ft 66 726 Ft 133 453 Ft 6 672 636 Ft 2 859 701
Ft

9 465 611 Ft 9 532 337 Ft

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

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

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Kategória Név Adóazonosít
ó

Szül.
dátum

Adózás
módja

N.
Ó
.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen

(Ft)

Gondnok/Portás (sportcsarnok
részleg)

Sári
Szabolcs

8351023221 1963.02.09 EKHO 6 12 150 000 Ft 23 250 Ft 2 079 000 Ft

Recepciós , gondnok (konditerem,
rekreációs részleg)

- - - EKHO 8 12 230 000 Ft 35 650 Ft 3 187 800 Ft

Adminisztrátor (Sportcsasrnok és
konditerem, rekreációs részleg)

- - - EKHO 8 12 250 000 Ft 38 750 Ft 3 465 000 Ft

36 630 000 Ft 97 650 Ft 8 731 800 Ft

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

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű
gazdasági célú

használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

8248
Nemesvámos
Malom utca
-
872/2

Igen Igen

2021/22 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások 8 731 800 Ft

Szerződéses szolgáltatások 4 800 000 Ft

Távközlés és energia 22 753 939 Ft

Összesen 36 285 739 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása

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

28 850 137 Ft 297 424 Ft 594 848 Ft 29 742 409 Ft 7 435 602 Ft 36 880 587 Ft 37 178 011 Ft
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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások

2021/22 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek támogatása

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

0 Ft

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

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2021-02-27 18:00:24

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

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 6 0 0 0

U9 12 0 0 0

U10 29 4 3 0

U11 32 11 2 0

U12 27 14 0 0

U13 13 6 0 0

U14 25 13 0 0

U15 25 7 1 0

U16 - - 0 0

serdülő 50 13 3 0

ifjúsági 35 14 7 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 254 82 16 0
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2021-02-27 18:00:36

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

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

 Női Férfi Női Férfi

U8 1 0 1 0

U9 2 0 2 0

U10 1 0 1 0

U11 1 0 1 0

U12 1 0 1 0

U13 1 0 1 0

U14 2 0 1 0

U15 2 0 1 0

U16 - 0 - 0

serdülő 1 0 1 0

ifjúsági 1 0 1 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 13 0 11 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati eszközök

Ifjúsági, Serdülő Nem
releváns

0 0 Ft 298 500 Ft

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

Ingatlan típusa Ingatlan
megnevezés

Férőhely Igénybevétel
típusa

Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybe-
vétel

(óra/hó)

Hónapok
száma az
évadban

Igénybevett
órák

száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Sportcsarnok Padányi 0-1000 fő Edzés U10 7 000 Ft 12 10 120 840 000 Ft

Sportcsarnok Március 15
csarnok

0-1000 fő Edzés U11, U12,
U13, U14

13 500 Ft 12 10 120 1 620 000 Ft

Sportcsarnok Nemesvámos
Sportcsarnok
(351)

0-1000 fő Edzés U13, U14 10 160 Ft 15 10 150 1 524 000 Ft

Sportcsarnok Zirci Reguly Antal
N.N.NY. Ált. Isk

0-1000 fő Edzés U10 2 600 Ft 8 10 80 208 000 Ft

Edzők elszámolása

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

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

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód és
születési

dátum

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó

)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 941
1971-03-30

BENKE PÉTER EKHO 8 12 600 000 Ft 93 000 Ft 8 316 000 Ft

Edző 15265
1968-09-14

GYETKÓNÉ RAJKI
BEÁTA

EKHO 8 12 300 000 Ft 46 500 Ft 4 158 000 Ft

Edző 14014
1985-09-21

GERSTMÁR RENÁTA EKHO 6 10 150 000 Ft 23 250 Ft 1 732 500 Ft

Edző 87652
1953-08-29

TRIBEL ANDRÁS EKHO 6 10 100 000 Ft 15 500 Ft 1 155 000 Ft

Edző 1056
1972-12-13

KAJDONNÉ FEKETE
KRISZTINA

EKHO 6 12 190 000 Ft 29 450 Ft 2 633 400 Ft

Edző 1825
1981-06-13

KOSZORÚS KATALIN EKHO 8 12 250 000 Ft 38 750 Ft 3 465 000 Ft

Edző 32979
1974-07-25

LIPOVICS MÓNIKA EKHO 6 12 250 000 Ft 38 750 Ft 3 465 000 Ft

Edző 793
1958-04-10

GALAMBOS ATTILA EKHO 6 12 412 000 Ft 63 860 Ft 5 710 320 Ft

Technikai vezető 111709
1969-07-02

FARKAS BÉLA EKHO 8 12 250 000 Ft 38 750 Ft 3 465 000 Ft

Technikai vezető 117751
1989-09-19

DOBOS MÁTÉ EKHO 8 12 250 000 Ft 38 750 Ft 3 465 000 Ft

Technikai vezető 10786
1972-11-03

HUNYADVÁRI
RÓBERT

EKHO 8 12 300 000 Ft 46 500 Ft 4 158 000 Ft

Masszőr
1990-01-06

Szabó Sándor EKHO 6 10 189 000 Ft 29 295 Ft 2 182 950 Ft
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2021/22 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Adóazonosító Nyilvántartási szám Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

BENKE PÉTER 8380730984 B Nem rel. U15

GYETKÓNÉ RAJKI BEÁTA 8371462506 C Nem rel. U15

GERSTMÁR RENÁTA 8433620851 C Nem rel. U8, U9

TRIBEL ANDRÁS 8316513501 C Nem rel. U11, U8

KAJDONNÉ FEKETE KRISZTINA 8386974141 C Nem rel. U10, U9

KOSZORÚS KATALIN 8418012757 C Nem rel. U11, U12

LIPOVICS MÓNIKA 8392860845 C Nem rel. U14

GALAMBOS ATTILA 8333362745 B Nem rel. Serdülő

FARKAS BÉLA 8374370742 Nem rel. Nem rel. U10, U11, U12

DOBOS MÁTÉ 8448212126 Nem rel. Nem rel. U13, U14, U15

HUNYADVÁRI RÓBERT 8386571071 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

Szabó Sándor 8449300185 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 14 920 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 298 500 Ft

Személyszállítási költségek 3 184 080 Ft

Nevezési költségek 154 280 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 383 030 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 4 192 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 708 210 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 43 906 170 Ft

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

Összesen 71 746 270 Ft

2021/22 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

71 746 270 Ft 739 652 Ft 1 479 305 Ft 73 965 227 Ft 0 Ft 73 225 575 Ft 73 965 227 Ft
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Képzés

2021/22 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

Képzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás
költségei (Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Képzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 244 858 Ft 244 858 Ft 122 429 Ft 367 287 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 133 453 Ft 133 453 Ft 66 726 Ft 200 179 Ft

Üzemeltetés 594 848 Ft 594 848 Ft 297 424 Ft 892 272 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 479 305 Ft 1 479 305 Ft 739 652 Ft 2 218 957 Ft

Összesen 2 452 464 Ft  3 678 696 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által
kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői
költségek támogatására

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által
kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői
költségek támogatására

Üzemeltetés A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által
kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői
költségek támogatására

Utánpótlás-nevelés A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által
kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői
költségek támogatására
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti

sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Nemesvámos, 2021. 05. 06.

be/SFPHP01-09286/2021/MKSZ

2021-05-06 08:53 18 / 34



Nyilatkozat 2

Alulírott Hunyadvári Róbert (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a
Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

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

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

19. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás

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

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
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ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

22. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

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

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

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

Kelt: Nemesvámos, 2021. 05. 06.
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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 Hunyadvári Róbert, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Bajnok Diák-Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Bajnok Diák-Sportegyesület

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. 
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: 
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet,
vagy 
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz.] 

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs2

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ nincs3

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☐ nincs4

☑ 50 % ☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: Kiegészítő támogatás

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☐ nincs5

☑ 20 % ☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: Kiegészítő támogatás

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra

nem áll hivatásos sportszervezet használatában.

Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja

szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet

részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében

juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is

ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról6

☐ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre. 
☑ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
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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. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7

☐ igen 
☐ nem 

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

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

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

vizsgálat kérdése.8]

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

Alulírott Hunyadvári Róbert, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Bajnok Diák-Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

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

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei

8248 Nemesvámos, Malom utca -,
(872/2)

Igen Igen

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

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

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

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

vizsgálat kérdése .8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok

alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.

tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló

107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a

fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Nemesvámos, 2021. 05. 06.

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

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

8Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az

érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

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

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

Alulírott Hunyadvári Róbert (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.

Nemesvámos , 2021. 05. 06.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.

évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).

Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló
azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek
minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való
részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi
ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA nyilatkozat

ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2021/2022-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

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

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában – ide nem értve a támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos

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

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

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

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

forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Nemesvámos, 2021. 05. 06. Hunyadvári Róbert 
Elnökhelyettes 

Bajnok Diák-Sportegyesület
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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.

be/SFPHP01-09286/2021/MKSZ

2021-05-06 08:53 26 / 34



Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-25 21:10:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-25 21:11:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2021-05-06 08:34:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-27 15:32:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-27 15:22:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-27 15:22:09

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-27 15:22:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-27 15:21:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2021-02-27 15:23:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 21
Utolsó feltöltés:

2021-05-06 08:29:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 23
Utolsó feltöltés:

2021-04-07 12:52:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 20
Utolsó feltöltés:

2021-04-01 21:39:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-04-01 21:38:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2021-05-06 08:34:38

Mellékletek

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok

Egyéb dokumentumok

Sport célú ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos mellékletek

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

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

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

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

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

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

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

A projektelem megvalósításához szükséges önrész tervezett forrásának igazolása

A megvalósítás és a finanszírozás pénzügyi-műszaki ütemezési terve

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

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

A sportcélú ingatlan létesítmény által termelhető bevételi források

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Kelt: Nemesvámos, 2021. 05. 06.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő -100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db -100%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 11 875 621 Ft 122 429 Ft 244 858 Ft 12 242 909 Ft 12 242 909 Ft 24 363 388 Ft 24 485 817 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 6 472 457 Ft 66 726 Ft 133 453 Ft 6 672 636 Ft 2 859 701 Ft 9 465 611 Ft 9 532 337 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 472 457 Ft 66 726 Ft 133 453 Ft 6 672 636 Ft 2 859 701 Ft 9 465 611 Ft 9 532 337 Ft

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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

28 850 137 Ft 297 424 Ft 594 848 Ft 29 742 409 Ft 7 435 602 Ft 36 880 587 Ft 37 178 011 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költségek támogatása

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

71 746 270 Ft 739 652 Ft 1 479 305 Ft 73 965 227 Ft 0 Ft 73 225 575 Ft 73 965 227 Ft

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

Összesen 118 944 485 Ft 1 226 231 Ft 2 452 464 Ft 122 623 181 Ft 22 538 212 Ft 143 935 161
Ft

145 161 392 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (109 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozatok_1614435735.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2021-02-27 15:22:15) b91e7ea052ed03cef09c4b5d23d45453ef6b38c63d3c64a8747c31b5d2b38d05

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)

alairasiminta_1614283874.jpg (Szerkesztés alatt, 254 Kb, 2021-02-25 21:11:14) 4cde30e2217d52d6c28b0b38b73a046b2737e4ea2f665dc3cb0cb6f8b3a84a09

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozatok_1614435729.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2021-02-27 15:22:09) b91e7ea052ed03cef09c4b5d23d45453ef6b38c63d3c64a8747c31b5d2b38d05

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

13_hp_szandeknyilatkozat_berletiszerzodestervezet_nvamossportcsarnok_1617305939.pdf (Hiánypótlás, 514 Kb, 2021-04-01 21:38:59)
c5f93973c3d93ad26fbdf2c260e070738c29584cfa58c73cf6394252b020b22b

A sportcélú ingatlan létesítmény által termelhető bevételi források

19_hp_sportletesitmenyaltaltermelhetobeveteliforrasok_1617792598.pdf (Hiánypótlás, 120 Kb, 2021-04-07 12:49:58)
6a4f599462854cfdeee2e04fabab5037df74bed914ff2b064cfec8a76f4e909c

ujszovegesdokumentum_1620282930.txt (Admin szerkesztés, 0 B, 2021-05-06 08:35:30)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

A megvalósítás és a finanszírozás pénzügyi-műszaki ütemezési terve

9_hp_puimuszakiutemtervarnyekolastechnologia_1617792581.xlsx (Hiánypótlás, 21 Kb, 2021-04-07 12:49:41)
ae5b7e046615bfb32a5e3326608bdfe3ceaa56d1687c61b44947e13af074009c

ujszovegesdokumentum_1620282913.txt (Admin szerkesztés, 0 B, 2021-05-06 08:35:13)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

19_hp_ingatlantervezettkihasznaltsagaorarendmegbontasok_1617792603.pdf (Hiánypótlás, 940 Kb, 2021-04-07 12:50:03)
1328a20c17835fdecdad4c73026522e37220eb365ca667bab2d83390ad95fcc6

ujszovegesdokumentum_1620282937.txt (Admin szerkesztés, 0 B, 2021-05-06 08:35:37)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

9_hp_puimuszakiutemtervarnyekolastechnologia_1617792625.xlsx (Hiánypótlás, 21 Kb, 2021-04-07 12:50:25)
ae5b7e046615bfb32a5e3326608bdfe3ceaa56d1687c61b44947e13af074009c

ujszovegesdokumentum_1620282922.txt (Admin szerkesztés, 0 B, 2021-05-06 08:35:22)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Egyéb dokumentumok

air-body-185cm-_1614283859.jpg (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2021-02-25 21:10:59) 380af458cccd47fd5dbfdb880571feb5dc6c495557c0aa4939ffa5d529e1fb38

bemerarajanlat_1614283860.pdf (Szerkesztés alatt, 376 Kb, 2021-02-25 21:11:00) b6ebfa06687a3c94ebd266143ff4c930a1a9e936d85c09a54468bdc55f6447ca

bemerpulzaloelektroterapiasmagneses_1614283860.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2021-02-25 21:11:00)
92918566a3fe234aca52e64367802c4db0b05a9a31f4defaf1229d235eb70725

arajanlatairbody_1614435816.pdf (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2021-02-27 15:23:36) ffcd56f0545d9c5dca11188889e8cb08006c60b11ca095ca4d526b8a8aa72fc9

bajnokdiak-sportegyesulet.-zsaluzia_arajanlat_1614435816.pdf (Szerkesztés alatt, 336 Kb, 2021-02-27 15:23:36)
271f74e35f6f0ba2a0b3c7ad9b7c538b4ce962fccc51925e9e270acf0ff71d67

3_hp_air-body_1617305610.docx (Hiánypótlás, 69 Kb, 2021-04-01 21:33:30) 55b36dc1f39f7ebb5461ab1800a3307dfa29cc4d148261760f023b967cbefcd3

4_hp_bemerpulzaloelektroterapiasmagneses1_1617305610.docx (Hiánypótlás, 20 Kb, 2021-04-01 21:33:30)
828fe238e4f34611a7f0dcc0dc9cd627db12f212a8e23ae9c469d7379903c461

06_hp_tullap06052021040112235800-60136270008-136270015-736f6c2f75493878786b2f633_1617305793.es3 (Hiánypótlás, 24 Kb, 2021-04-01 21:36:33)
c34351f0fc0f758b6e31123f8bcf8b8c8dc3a7e91b5caf04ed04ecbaead6c210

7_hp_nemrelevans_1617305830.docx (Hiánypótlás, 18 Kb, 2021-04-01 21:37:10) 476cc941a28bc530c09b27e7a17fef3f9649a3f862b9a441b8b7f676e86484d3

8_hp_bajnokdiak-sportegyesulet.-zsaluzia_arajanlat_1617305865.pdf (Hiánypótlás, 336 Kb, 2021-04-01 21:37:45)
271f74e35f6f0ba2a0b3c7ad9b7c538b4ce962fccc51925e9e270acf0ff71d67

8_hp_eljarastinditokerelem_1617305866.pdf (Hiánypótlás, 978 Kb, 2021-04-01 21:37:46)
9e242451e3133cc4c6f844494a3f4d704d19ade7133c0c7243af15217b48e6be

9_hp_puimuszakiutemtervarnyekolastechnologia_1617305914.xlsx (Hiánypótlás, 21 Kb, 2021-04-01 21:38:34)
ae5b7e046615bfb32a5e3326608bdfe3ceaa56d1687c61b44947e13af074009c

10_nyilatkozat_onresz_1617305914.pdf (Hiánypótlás, 166 Kb, 2021-04-01 21:38:34) 0f91e8bad81f46754db60b58646fc0f629a6b551836cba2e573e849ddfffc58b

11_hp_egyuttmukodesibf_1617305914.pdf (Hiánypótlás, 191 Kb, 2021-04-01 21:38:34)
e048aef1ed8310c3a84a93876a8d6ef105e89376f320c204cf667607472c64fa

11_hp_egyuttmukodesiqa_1617305914.pdf (Hiánypótlás, 195 Kb, 2021-04-01 21:38:34)
52c02ced1176d3bff59c30314e7eb00374cf6a9bf8025b7cf32b489902ce8c86

11_hp_egyuttmukodesiszandeknyilatkozat2021_2022-quantumlasertechkft_1617305914.pdf (Hiánypótlás, 77 Kb, 2021-04-01 21:38:34)
84b0a754cc24c70b62d26b4be50843aaef21d37e8708d7b35baa5829eb5d4cb9

11_hp_egyuttmukodesiszandeknyilatkozatveszmont_1617305914.pdf (Hiánypótlás, 204 Kb, 2021-04-01 21:38:34)
5a9e692dc4bd37c91e5278c1f6d96cfc58ff0c794c4b4f1981d3198fcf57efa0

17_hp_tulajdonilap_872_2_acsarnok_1617306017.jpg (Hiánypótlás, 160 Kb, 2021-04-01 21:40:17)
617bb968bc9b70d5a42a408c7c185da895611ab315c95a1e2ed8709251169961

19_hp_sportletesitmenyaltaltermelhetobeveteliforrasok_1617306049.pdf (Hiánypótlás, 120 Kb, 2021-04-01 21:40:49)
6a4f599462854cfdeee2e04fabab5037df74bed914ff2b064cfec8a76f4e909c
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19_hp_ingatlantervezettkihasznaltsagaorarendmegbontasok_1617306050.pdf (Hiánypótlás, 940 Kb, 2021-04-01 21:40:50)
1328a20c17835fdecdad4c73026522e37220eb365ca667bab2d83390ad95fcc6

nemesvamos-872-2-a-bajnok-diak-se-1883-2-2021-lev-taj_1620282587.pdf (Kér. kieg. szerk., 843 Kb, 2021-05-06 08:29:47)
8ba9aeab88ab9255c75bcd6b2baebb9e488d22c2f7d61fe03187a80fc51a6db8

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

11_hp_egyuttmukodesibf_1617792676.pdf (Hiánypótlás, 191 Kb, 2021-04-07 12:51:16)
e048aef1ed8310c3a84a93876a8d6ef105e89376f320c204cf667607472c64fa

11_hp_egyuttmukodesiqa_1617792676.pdf (Hiánypótlás, 195 Kb, 2021-04-07 12:51:16)
52c02ced1176d3bff59c30314e7eb00374cf6a9bf8025b7cf32b489902ce8c86

11_hp_egyuttmukodesiszandeknyilatkozat2021_2022-quantumlasertechkft_1617792676.pdf (Hiánypótlás, 77 Kb, 2021-04-07 12:51:16)
84b0a754cc24c70b62d26b4be50843aaef21d37e8708d7b35baa5829eb5d4cb9

11_hp_egyuttmukodesiszandeknyilatkozatveszmont_1617792676.pdf (Hiánypótlás, 204 Kb, 2021-04-07 12:51:16)
5a9e692dc4bd37c91e5278c1f6d96cfc58ff0c794c4b4f1981d3198fcf57efa0

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

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozatok_1614435725.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2021-02-27 15:22:05) b91e7ea052ed03cef09c4b5d23d45453ef6b38c63d3c64a8747c31b5d2b38d05

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

17_hp_tulajdonilap_872_2_acsarnok_1617792660.jpg (Hiánypótlás, 160 Kb, 2021-04-07 12:51:00)
617bb968bc9b70d5a42a408c7c185da895611ab315c95a1e2ed8709251169961

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

birosagikivonat2021021620210315_1614283838.pdf (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2021-02-25 21:10:38)
808bb527d6ed2e4264b3bf5abca26b80cbe1c5977e55f3182c46f315b56aa45c

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

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1614436323.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2021-02-27 15:32:03)
a402b6391a29339d44610370261bff0534109b0fbb9ec8e6020246213783b651

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

koztart_opten_kerelem_001_09286_20210225_1614261114.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2021-02-25 14:51:54)
d522ee5dfaadb55d4690330b5650a475117a947e6b0e3661d2e3cc7b1b0ccc7b

koztart_opten_kerelem_002_09286_20210325_1616684425_1618255104.pdf (Hiánypótlás, 141 Kb, 2021-04-12 21:18:24)
415a410cb0d968474dc507deea64ccc481ede25d7330c894e1f03d1300c01c2f

koztart_opten_kerelem_002_09286_20210325_1616684425.pdf (Hiánypótlás, 141 Kb, 2021-03-25 16:00:25)
415a410cb0d968474dc507deea64ccc481ede25d7330c894e1f03d1300c01c2f

ujszovegesdokumentum_1620282866.txt (Admin szerkesztés, 0 B, 2021-05-06 08:34:26)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozatok_1614435719.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2021-02-27 15:21:59) b91e7ea052ed03cef09c4b5d23d45453ef6b38c63d3c64a8747c31b5d2b38d05

A projektelem megvalósításához szükséges önrész tervezett forrásának igazolása

10_nyilatkozat_onresz_1617792650.pdf (Hiánypótlás, 166 Kb, 2021-04-07 12:50:50) 0f91e8bad81f46754db60b58646fc0f629a6b551836cba2e573e849ddfffc58b

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

8_hp_eljarastinditokerelem_1617792617.pdf (Hiánypótlás, 978 Kb, 2021-04-07 12:50:17)
9e242451e3133cc4c6f844494a3f4d704d19ade7133c0c7243af15217b48e6be

ujszovegesdokumentum_1620282943.txt (Admin szerkesztés, 0 B, 2021-05-06 08:35:43)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

8_hp_eljarastinditokerelem_1617792564.pdf (Hiánypótlás, 978 Kb, 2021-04-07 12:49:24)
9e242451e3133cc4c6f844494a3f4d704d19ade7133c0c7243af15217b48e6be

ujszovegesdokumentum_1620282904.txt (Admin szerkesztés, 0 B, 2021-05-06 08:35:04)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

7_hp_nemrelevans_1617792539.docx (Hiánypótlás, 18 Kb, 2021-04-07 12:48:59) 476cc941a28bc530c09b27e7a17fef3f9649a3f862b9a441b8b7f676e86484d3

ujszovegesdokumentum_1620282948.txt (Admin szerkesztés, 0 B, 2021-05-06 08:35:48)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

06_hp_tullap06052021040112235800-60136270008-136270015-736f6c2f75493878786b2f633_1617792509.es3 (Hiánypótlás, 24 Kb, 2021-04-07 12:48:29)
c34351f0fc0f758b6e31123f8bcf8b8c8dc3a7e91b5caf04ed04ecbaead6c210

17_hp_tulajdonilap_872_2_acsarnok_1617792509.jpg (Hiánypótlás, 160 Kb, 2021-04-07 12:48:29)
617bb968bc9b70d5a42a408c7c185da895611ab315c95a1e2ed8709251169961

ujszovegesdokumentum_1620282878.txt (Admin szerkesztés, 0 B, 2021-05-06 08:34:38)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
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Amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött, a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása
arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő 15 évre (felújítás esetében 5 évre) - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a
Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

8_hp_eljarastinditokerelem_1617792561.pdf (Hiánypótlás, 978 Kb, 2021-04-07 12:49:21)
9e242451e3133cc4c6f844494a3f4d704d19ade7133c0c7243af15217b48e6be

ujszovegesdokumentum_1620282896.txt (Admin szerkesztés, 0 B, 2021-05-06 08:34:56)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

8_hp_bajnokdiak-sportegyesulet.-zsaluzia_arajanlat_1617792550.pdf (Hiánypótlás, 336 Kb, 2021-04-07 12:49:10)
271f74e35f6f0ba2a0b3c7ad9b7c538b4ce962fccc51925e9e270acf0ff71d67

ujszovegesdokumentum_1620282884.txt (Admin szerkesztés, 0 B, 2021-05-06 08:34:44)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

8_hp_bajnokdiak-sportegyesulet.-zsaluzia_arajanlat_1617792574.pdf (Hiánypótlás, 336 Kb, 2021-04-07 12:49:34)
271f74e35f6f0ba2a0b3c7ad9b7c538b4ce962fccc51925e9e270acf0ff71d67

ujszovegesdokumentum_1620282890.txt (Admin szerkesztés, 0 B, 2021-05-06 08:34:50)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok

vkszteremszerzodes_1614435789.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2021-02-27 15:23:09)
309828511d89f2caaab67df84be90ba22ee05f00aeb5d7e3d79e620c9dd1f035

tankerteremszerzodes_1614435791.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2021-02-27 15:23:11)
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