
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  FEHÉRGYARMAT VÁROSI SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  FEHÉRGYARMATI VSE

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  19209317-1-15

Bankszámlaszám  11744027-20039833-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4900  Város  Fehérgyarmat

Közterület neve  Kiss Ernő  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  4900  Város  Fehérgyarmat

Közterület neve  Kiss Ernő  Közterület jellege  út

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 563 27 56  Fax  +36 44 510 232

Honlap  www.fehergyarmati-vse.eu E-mail cím  szutyu2@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tankóczi gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Egyesületi Elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 563 27 56  E-mail cím  szutyu2@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szilvási István +36 20 541 97 47 istvan.szilvasi@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Petőfi Sándor Közgazdasági
Szakközépiskola

Fehérgyarmat Város
Önkormányzata

Mátészalkai Szakképző
Centrum

8 Felk. és
versenyeztetés

Kölcsey Ferenc Református Általános
Iskola

Református Egyházmegye Református Egyházmegye 11 Felk. és
versenyeztetés

Deák Ferenc Gimnázium Fehérgyarmat Város
Önkormányzata

Fehérgyarmati Tankerület 2 Felk. és
versenyeztetés

Városi Sportcsarnok Fehérgyarmat Város
Önkormányzata

Fehérgyarmat Város
Önkormányzata

14 Felk. és
versenyeztetés

Bárdos Lajos ÁMK és AMI Fehérgyarmat Város
Önkormányzata

Fehérgyarmati Tankerület 6 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1992-03-13

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1992-03-13

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 15 MFt 18 MFt 30 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6 MFt 8 MFt 10 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 45 MFt 65 MFt 80 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 10 MFt 10 MFt

Összesen 66 MFt 101 MFt 130 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 18 MFt 28 MFt 29 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 14 MFt 30 MFt 45 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 32 MFt 40 MFt 54 MFt

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

Összesen 66 MFt 100 MFt 130 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 2015 2016 2017

Működési költségek 33,13 MFt 37,85 MFt 40 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

21 007 865 Ft 420 157 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

55 478 220 Ft 1 070 331 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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 1992 óta végzi tevékenységét. Fehérgyarmaton és a környékbeli településeken látunk el utánpótlás nevelői feladatokat, továbbá, mi működtetjük a
Fehérgyarmati felnőtt férfi, és pár év kihagyás után a 2012/2013. szezontól, a felnőtt női kézilabda csapatokat. Jelenleg igazolt utánpótlás korú gyerekünk közel 230
van. Látva, a Fehérgyarmaton található általános és középiskolák nyitottságát és igényét, az elmúlt szezonokban több iskolai sportcsoportot indítottunk be.
Köszönhetően az előző és a folyó szezon forrástöbbletének, településünk és a környező területek polgárai hinni kezdtek a kézilabda sikerében, és a szülők
perspektívát látnak abban, ha a gyerekeik a kézilabdát választják, mint mindennapi sportolási tevékenységet. Köszönhetően annak, hogy indítottunk felnőtt
bajnokságban is női csapatot, az utánpótláskorú, fiatalabb korosztályba tartozó lányoknak is tudunk megfelelő perspektívát nyújtani. Az U7-12-es korosztályokban heti
legalább 2 alkalommal 1-1 órás foglalkozást tartunk gyermekeinknek. Az U13-14-es 3 csapatunknak heti három órás, míg a serdülő csapatainknak 4 és junior
csapatunknak heti 5-ször egy órás edzést tartunk. A XXI. századi elvárásoknak megfelelni akarás sarkal minket arra, hogy tovább korszerűsítsük a Városi
Sportcsarnokunkat. Az általunk használt iskolai tornatermek kielégítő állapotúak. Egyesületünk több mint 10 éve szervez a felkészülési időszakban tornát. Ezen a
megyében szereplő férfi csapatok és az ő utánpótlás csapataik vesznek részt. A tavalyi évtől ezt a rendezvényünket több naposra tervezzük, és lehetőséget
biztosítunk a női és az ő utánpótlás csapataik számára is a megmérettetésre. A 2014/2015-ös programunkban a téli/tavaszi időszakban több tornát is sikeresen
megrendeztünk. Tapasztalatunk szerint egyre nagyobb az érdeklődés ezeken a kupákon, tornákon való részvételre. Valószínűsítjük, mivel az egyesületek számára is
könnyebbé vált a finanszírozás, hogy ennek köszönhető ez a fajta pozitív elmozdulás a csapatok létszámának növekedésében. Következetes munkánk
eredményének tulajdonítjuk, hogy a Budapesti Ferencvárosi klub is megkeresett minket és együttműködést ajánlott az utánpótlás nevelés terén. Ez az együttműködés
kitörési pontot és motivációt jelent tehetséges gyermekeinek ahhoz, hogy kibontakoztathassák magukat a kézilabdában és új perspektívát nyit meg előttük az általunk
biztosítani tudott élethez képest. 

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

Nem releváns 

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

A sportági szakszövetség alapvető célkitűzéseivel összhangban, lehetőségeinkhez mérten megvalósítjuk, illetve iskolai sportcsoportjainkkal melyekből mára több
utánpótlás csapatot szerveztünk, lerakjuk a folyamatos létszámbővítés és a fenntartható fejlődés alapjait. Nyitunk a női sportolók képzése és versenyeztetése felé,
nem csak iskolai sportcsoportjainkban, hanem felnőtt és utánpótlás korú csapataink bajnokságban, kupákon, tornákon való versenyeztetésével is. Lehetőséget
biztosítunk, minden a térségünkben élő és a kézilabdázás után érdeklődést mutató gyermek számára, hogy csatlakozzon rendszerünkhöz, abban az esetben is, ha
az egyébként sem magas tagdíjunkat sem tudják szüleik kifizetni. A kézilabda, mint pozitív élmény családi elfoglaltságként történő elfogadtatásáért több alkalommal is
teszünk az évben. Nem csak a decemberi Kézilabda-hétvégénket tervezzük teljes családok részvételével, hanem az utánpótlás kupák, tornák alkalmával is
megpróbáljuk meghívni a gyerekeink hozzátartozóit is. Felnőtt és utánpótlás csapataink mérkőzéseire a csapatainkban versenyző gyerekek természetesen
ingyenesen jöhetnek, míg főként az ő családjaik számára családi jegyet vezettünk be, amely legalább 2 felnőtt és gyerek belépését biztosítja kedvezményes áron
(egy felnőtt belépő áráért). Ezen családi jegyek értékesítését saját utánpótláskorú gyerekeinken keresztül végezzük. A sportág fejlődése és játékosaink egyéni
fejlődése érdekében, minél több kupán, tornán fogjuk szerepeltetni, mind fiú, mind lány csapatainkat. A szakmai színvonal növelése érdekében edzőinknek a kötelező
képzésen túl további lehetőséget biztosítunk szaktudásuk fejlesztéséhez. A megyei szövetség által szervezett játékvezető képzésre több játékosunkat is beírattuk.
Igyekszünk fiatal képzett edzőket foglalkoztatni, akik egyébként nagy valószínűséggel nem jutnának lehetőséghez máshol. Ennek oka nem képzetlenségükben,
hanem tapasztalathiányukban keresendő, ezért lehetőséget biztosítunk nekik, hogy az elméletben tanultakat gyakorlati tapasztalatokkal egészítsék ki, ezáltal
képzettebb, szakedzővé váljanak. Előző évi sportfejlesztési programunknak jelen fejlesztési tervünk szinte minden pontban folytatása, bővítése. Létszám tekintetében
további bővül rendszerünk. Rendezvényeink gyakoriságának növekedésével pedig az ezeken a mérkőzéseken Tapasztalt egyéni hibák edzéseken történő
javításával, játékosaink egyéni fejlődését segítjük elő. 

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

A már versenyző csapataink révén az elmúlt szezonokban legalább 100 gyereket tudtunk a kézilabdázás számára egy életre megfogni. A gyerekek első mérkőzését
követő 1-2 héten belül,a szüleik,családjuk is mérhetően nagyobb érdeklődéssel fordultak a kézilabda sportág felé.Családias kézilabda hétvégénkkel célunk az,hogy a
gyerekek megmutathassák szüleiknek és társaiknak fejlődésüket. Mivel ilyenkor minden gyermek díjazásban részesül, kézzelfogható nyoma is marad munkájuknak. A
fiatalabb korosztályban igazolt versenyzőként játszó gyermekeinknél az edzők tudatosan alkalmazzák a minden hétvégén 1-1 kiválasztott mérkőzés
megtekintését,mint házi feladatot feladni gyerekeinknek,hogy a szülők is leüljenek a gyerekekkel kézilabda válogatott, bajnoki mérkőzést nézni. Ennek köszönhetően
a kézilabda,mint családi elfoglaltság nem csak más helyszínen, hanem az otthonokban is közös programot jelent a családoknak. Női csapatunk felnőtt megyei
bajnokságba való benevezésével egy újabb célcsoportot értünk el és tartottunk meg a kézilabda számára. Az utánpótláskorú, a kézilabda iránt érdeklődő lányoknak
perspektívát kínálunk, a kézilabdázás, mint életmód folytatására. Rendszerünk kialakításánál különösen nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy pénzügyileg és
szakmailag is fenntartható ugyanakkor fenntarthatóan fejlődő legyen. Az elmúlt években a TAO program nélkül,nem lett volna rentábilis rendszerünk. Élve a
lehetőséggel, az anyagi források hatékony felhasználásával képesek voltunk olyan növekedést elérni, amilyet csak évtizedek alatt tudtunk volna megvalósítani. Több
mint 230 utánpótlás korú gyerekkel dolgozunk. Infrastruktúra fejlesztésünknek köszönhetően, az elkövetkező években a 21.század követelményeinek megfelelő
körülmények között folytathatják tevékenységüket felnőtt és utánpótlás csapataink. A támogatási rendszernek köszönhetően tudjuk versenyeztetni utánpótlás
csapatainkat mindazon kupákon,tornákon,amelyek szakembereink szerint szükségesek játékosaink egyéni fejlődéséhez. Az egyébként sem magas tagdíjakat tovább
tudjuk csökkenteni utánpótlás csapataink tagjainál,annak ellenére,hogy korszerű,új felszerelést,sporteszközöket tudunk adni edzés munkájukhoz,egységes
megjelenést tudunk biztosítani számukra,valamint tudjuk finanszírozni a kupákon,tornákon való részvételüket,utazásukat,étkezésüket. A fiatal képzett edzők számára,
munkájuk anyagi elismerése mellett lehetőséget tudunk biztosítani edzői karrierjük beindításához,folytatásához,utánpótlás csapataink edzőiként.
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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)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 2 250 000 Ft 500 000 Ft

Informatikai eszközök Nyomtató db 2 100 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 50 5 000 Ft 250 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 40 45 000 Ft 1 800 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 40 12 700 Ft 508 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 40 10 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 50 9 000 Ft 450 000 Ft

Sporteszköz labda db 50 22 000 Ft 1 100 000 Ft

Sporteszköz wax kg 5 9 300 Ft 46 500 Ft

Sporteszköz wax lemosó liter 1 6 500 Ft 6 500 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő db 2 12 000 000
Ft

24 000 000 Ft

29 381 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop A csapataink adminisztrációjához szükséges feladatok ellátásához szeretnénk a személyzetnek biztosítani egy korszerű laptopot.

Nyomtató A csapataink adminisztrációjához szükséges feladatok ellátásához szeretnénk a személyzetnek biztosítani egy korszerű
nyomtatót.

edzőpóló Felnőtt csapataink edzésmunkájához, valamint a mérkőzések előtti bemelegítéshez az egységes megjelenés érdekében kívánjuk
beszerezni.

kapusmez Felnőtt csapatunk kapusai számára szeretnénk 1-1 rend szerelést biztosítani.

kapusnadrág Felnőtt csapatunk kapusai számára szeretnénk 1-1 rend szerelést biztosítani.

kézilabda cipő Felnőtt csapatunk játékosai számára is biztosítani kívánjuk a hazai és idegenbeli mérkőzéseken a kulturált, a sportághoz illő
megjelenést, valamint a korszerű játékhoz elengedhetetlen sportcipőt.

kézilabda mez (meccs) Felnőtt csapatunk játékosai számára is biztosítani kívánjuk a hazai és idegenbeli mérkőzéseken a kulturált, a sportághoz illő
megjelenést.

kézilabda nadrág (meccs) Felnőtt csapatunk játékosai számára is biztosítani kívánjuk a hazai és idegenbeli mérkőzéseken a kulturált, a sportághoz illő
megjelenést.

rövidnadrág Csapataink játékosai számára biztosítani kívánjuk a hazai és idegenbeli mérkőzéseken a kulturált, a sportághoz illő megjelenést.

labda Felnőtt csapatunk játékosai számára az edzésmunkához, valamint a mérkőzésekhez szeretnénk biztosítani az új, korszerű
labdákat.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

wax Felnőtt csapatunk edzésein, valamint mérkőzései alkalmával bitósítunk a játékosok számára waxot a labda jobb fogása, tartása
érdekében

wax lemosó A játékosok testére, ruházatára került wax eltávolítására használjuk majd.

Mikrobusz 8+1 fő Felnőtt és utánpótlás csapataink mérkőzésekre, edzésre való szállítására kívánjuk használni, mivel a legnagyobb arányban az
utazási költségek terhelik meg egyesületünket. Két 8+1 fős kisbusszal, minden korosztályunk utazását sokkal olcsóbban és
költséghatékonyabban meg tudjuk majd oldani. Busz bérletre csak akkor kel majd gondolnunk, ha egyszerre több
korosztályunknak azonos napon kell más-más helyszínen megjelennie.

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)

20 377 629 Ft 210 079 Ft 420 157 Ft 21 007 865 Ft 9 003 371 Ft 29 801 157 Ft 30 011 236 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Női Férfi Bajnokságban szereplő csapatok

U7 2 2 2

U8 11 9 2

U9 7 14 2

U10 7 10 0

U11 5 0 1

U12 0 25 1

U13 30 0 1

U14 0 32 1

serdülő 21 40 2

ifjúsági 32 38 1

egyetemi/főiskolai

diákolimpia

ÖSSZESEN 115 170 13
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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 mentőláda Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 6 15 000 Ft 90 000 Ft

Gyógyszer amaril krém Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 10 3 400 Ft 34 000 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 40 2 500 Ft 100 000 Ft

Gyógyszer géz Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 50 1 500 Ft 75 000 Ft

Gyógyszer hűtő spray Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 5 2 500 Ft 12 500 Ft

Diagnosztikai eszköz hűtőtáska (6L-15L) Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 2 15 000 Ft 30 000 Ft

Gyógyszer jégakku Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 10 1 400 Ft 14 000 Ft

Gyógyszer jégtömlő Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 10 4 000 Ft 40 000 Ft

Gyógyszer ló krém Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 10 5 500 Ft 55 000 Ft

Diagnosztikai eszköz orvosi táska
felszerelve

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 4 20 000 Ft 80 000 Ft

Gyógyszer ragtapasz Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

csom 100 1 500 Ft 150 000 Ft

Diagnosztikai eszköz tapevágó olló Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 2 5 000 Ft 10 000 Ft

Diagnosztikai eszköz újraélesztő készülék
(automata /
félautomata)

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Diagnosztikai eszköz vérnyomásmérő Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 1 15 000 Ft 15 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Kölcsey Ferenc Református
Általános Iskola

Serdülő,
U7, U8

6 000 Ft 44 10 440 2 640 000 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 1882 Pálfy Tünde EKHO 4 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft

Edző 1951 Szűcs Béláné Varga
Éva

EKHO 4 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft

Edző 1561 Szabó Péter EKHO 8 12 181 000 Ft 36 200 Ft 2 606 400 Ft

Edző 1895 Máté Tiborné EKHO 4 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft

Edző 1578 Széles Zoltán EKHO 4 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft

Edző 1639 Török Péter EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 5641 Gaál Roland EKHO 4 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

Edző 5658 Muzsai Mariann EKHO 4 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft

Edző 5679 Veresné Erdős Judit EKHO 4 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft

Edző 1045 Falcsik Miklós EKHO 4 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

Technikai vezető Tankócziné Bihari
Andrea

EKHO 4 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft

Technikai vezető Peterman István EKHO 2 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft

Technikai vezető Szabó Gábor EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Technikai vezető Szűcs józsef Normál 8 12 300 000 Ft 69 000 Ft 4 428 000 Ft

Gyúró Somogyi Tibor EKHO 4 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

Pálfy Tünde 1970-09-09 D Igen U8, U9

Szűcs Béláné Varga Éva 1962-07-29 D Igen U9

Szabó Péter 1989-05-03 C Nem rel. U13

Máté Tiborné 1961-12-22 D Igen U10

Széles Zoltán 1973-09-08 C Nem rel. U14

Török Péter 1981-03-10 C Nem rel. U13

Gaál Roland 1994-05-16 C Nem rel. Serdülő

Muzsai Mariann 1980-11-03 C Nem rel. U11

Veresné Erdős Judit 1976-09-13 C Nem rel. U12

Falcsik Miklós 1964-09-03 C Nem rel. Ifjúsági

Tankócziné Bihari Andrea 1979-12-27 Nem rel. Nem rel. U7, U8, U9

Peterman István 1955-09-14 Nem rel. Nem rel. U10, U11, U12

Szabó Gábor 1994-07-21 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

Szűcs józsef 1968-11-23 Nem rel. Nem rel. Serdülő, U13, U14

Somogyi Tibor 1973-04-06 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 8 788 700 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 205 500 Ft

Személyszállítási költségek 6 037 500 Ft

Nevezési költségek 50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 350 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 141 600 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 640 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 13 825 654 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 26 978 400 Ft

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

Összesen 60 017 354 Ft
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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)

53 853 107 Ft 554 782 Ft 1 070 331 Ft 55 478 220 Ft 6 164 247 Ft 61 087 685 Ft 61 642 467 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)

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 általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

420 157 Ft 420 157 Ft 210 079 Ft 630 236 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 070 331 Ft 1 110 290 Ft 554 782 Ft 1 625 113 Ft

Összesen 1 490 488 Ft  2 255 349 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési programunk számviteli szempontú ellenőrzése, beszámolók előkészítése

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési programunk számviteli szempontú ellenőrzése, beszámolók előkészítése
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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: Fehérgyarmat, 2017. 06. 12.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tankóczi gyula (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: Fehérgyarmat, 2017. 06. 12.
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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 Tankóczi gyula (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó FEHÉRGYARMAT VÁROSI SPORTEGYESÜLET

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a FEHÉRGYARMAT VÁROSI

SPORTEGYESÜLET (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 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet 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: Fehérgyarmat, 2017. 06. 12.

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

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

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Tankóczi gyula (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.

Fehérgyarmat, 2017. 06. 12.

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: Fehérgyarmat, 2017. 06. 12. Tankóczi gyula 
Egyesületi Elnök 

FEHÉRGYARMAT VÁROSI 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.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 10:33:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-21 09:06:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-20 12:49:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-05-11 10:32:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-21 09:07:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-04-21 09:07:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-21 09:08:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2017-05-10 15:50:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2017-05-10 15:49:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-04-21 09:08:22

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)

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Fehérgyarmat, 2017. 06. 12.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 20 377 629 Ft 210 079 Ft 420 157 Ft 21 007 865 Ft 9 003 371 Ft 29 801 157 Ft 30 011 236 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

20 377 629 Ft 210 079 Ft 420 157 Ft 21 007 865 Ft 9 003 371 Ft 29 801 157 Ft 30 011 236 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

53 853 107 Ft 554 782 Ft 1 070 331 Ft 55 478 220 Ft 6 164 247 Ft 61 087 685 Ft 61 642 467 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 74 230 736 Ft 764 861 Ft 1 490 488 Ft 76 486 085 Ft 15 167 618 Ft 90 888 842 Ft 91 653 703 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (26 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1492758448.jpg (Szerkesztés alatt, 171 Kb, 2017-04-21 09:07:28) 7ec7963863f6bef5fd06a7ae7dfad5918e6f8e90d860c6c90660416bbad4ece8

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)

alairoasi_1492758412.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-21 09:06:52) 0058f6bd4dfa10e6f35f1a835db2139f715cfbc2a51e5e80d1670a2c7f5faf5c

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

kolcseyberleti1_1492758498.jpg (Szerkesztés alatt, 352 Kb, 2017-04-21 09:08:18) c5e2a189911c65421b926323a34ccc7ecbfc9dd061f84b85ccc757cad591a613

kolcseyberleti2_1492758502.jpg (Szerkesztés alatt, 207 Kb, 2017-04-21 09:08:22) aee59d373cc91a727831b2016fc64fe0035d2833d96ea66a57b5787d8912c9b8

Egyéb dokumentumok

nyilatkozatsportfelszereles_1493013927.jpg (Szerkesztés alatt, 545 Kb, 2017-04-24 08:05:27)
d591b788e3253c2b04d74df2fd1dc233f44452d2ad271d1d2b02a04f3f4a7013

kisbuszarajanlat_1493038519.pdf (Szerkesztés alatt, 735 Kb, 2017-04-24 14:55:19)
4687cae199177f960a6e0f660654273dc59944ce67865c0b3d7229c0935ed0d2

nyilatkozatbenchm_1494424191.pdf (Hiánypótlás melléklet, 190 Kb, 2017-05-10 15:49:51)
0ab3603df66e00e0a2f0c6cc27a5c6fc1aa2555e708f91bdd933dce4864e2940

vwhaszonjarmuvek_1494424201.pdf (Hiánypótlás melléklet, 101 Kb, 2017-05-10 15:50:01)
c71d905c0a4a80537e5000ae0da1bd5bd2520498f5d48bef8c97f42c4313b632

nyilatkozatetkezes1._1492758718.jpg (Szerkesztés alatt, 433 Kb, 2017-04-21 09:11:58)
ac67d5284058b9c563a5fb1cc2094520181ef485941f6455bc5f599629e47c32

nyilatkozatetkezes2._1492758722.jpg (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2017-04-21 09:12:02) 3f267d031454cfb79714940a8ec822eaf0969ffab2f9bb9f8e0f79d4b9514272

nyilatkozatjatekengedely_1492758727.jpg (Szerkesztés alatt, 207 Kb, 2017-04-21 09:12:07)
dd05211629c69399417d748d8830acd8599947923ee08b24f23ee3534ce410ed

nyilatkozatnevezes_1492758735.jpg (Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2017-04-21 09:12:15)
79c5c61a7202cf06a7f5a4e70620d17b6b398703d896a0ca2d0bfe83cdb5adec

nyilatkozatrendezesfelkeszites_1492758744.jpg (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-04-21 09:12:24)
68b479e85dcd82c7547d418f5ed41e4c5e7ed1cc72eee6feb6580216bd8b6fc0

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat1_1492758460.jpg (Szerkesztés alatt, 407 Kb, 2017-04-21 09:07:40)
4e7bf01d8394eaf0828fc4d422c5813a27818fe1d368d80933e1b5a3ee10dd27

emminyilatkozat2_1492758466.jpg (Szerkesztés alatt, 137 Kb, 2017-04-21 09:07:46) f3b7c86cbe2bf7d40764255ebb43b9f55fda8c5d9359496e6fad0603037386f0

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

birosagi04.18_1493022807.pdf (Szerkesztés alatt, 579 Kb, 2017-04-24 10:33:27) c73a0385732ba33a19b23908eb628ffb117de48be8c41c24ab4c010f523d5975

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

hatosagidij25000_1492758440.jpg (Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2017-04-21 09:07:20) a22e34a2f1cb2df093dab8cecc4eec289fab30057168a7a2f3b327f3bc03fcca

bank_igazgatasi_1494491535.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2017-05-11 10:32:15)
31337cdfa1cab193b43ee2c29342c1c8acfcdfdb1fc1cc1a7b01de46b112cdd3

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

nav04.20_1492685389.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-04-20 12:49:49) 7f5edc9c96e0e29a245bc83fc844eb8e8a4da320db8f45e21b79ee23fa98cdc0

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2._1492758481.jpg (Szerkesztés alatt, 581 Kb, 2017-04-21 09:08:01) 08923245c9499a11d8c1b7fd17187ffa8ce194ed9081485c62e4ff93ed932bd4

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

technikaivezetomunkakorijav_1494424108.docx (Hiánypótlás melléklet, 16 Kb, 2017-05-10 15:48:28)
2e0c6dea13969d7e5be9ea9a2474b9a05eb77f1595a1e80713467aedbf87ece3

munkakorik_1494424171.pdf (Hiánypótlás melléklet, 182 Kb, 2017-05-10 15:49:31) baa3a61c142eacb9e3d335a0e75df8538ea137ef3e26dfab17a45d756ee86a10

upedzomunkakori_1492758814.pdf (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2017-04-21 09:13:34)
8749200361dbf98660f141bad0669d94a79618d20ca6b54cde2dc3a6042e1e09

tech.vezupmunkakori_1492758820.pdf (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2017-04-21 09:13:40)
183104a16014c1bb58389b3ac903a0e8335098114890f4958bd7f1560dacf91f

gyuroupmunkakori_1493123549.pdf (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2017-04-25 14:32:29)
4b233195237cac417a00e04766d70d6b864f499fb81d95a2c22230f3186c6079

somogyigyuro_1493123661.pdf (Szerkesztés alatt, 349 Kb, 2017-04-25 14:34:21) cdb7bd59c4659c9402df9c13f6f886fd579e6dccfa54d82f26acd8decfb21108

be/SFPHPM01-05091/2017/MKSZ

2017-06-12 16:21 28 / 28

file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/afa_nyilatkozat
file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/emmi_nyilatkozat
file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/nyilatkozat_2

