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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Helló, Gyömrő!

A kérelmező szervezet rövidített neve

-

Gazdálkodási formakód

569

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18668717-1-13

Bankszámlaszám

10402922-50526752-69901005

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2230

Város

Gyömrő

Közterület neve

Táncsics

Közterület jellege

utca

Házszám

100/a

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2230

Város

Gyömrő

Közterület neve

Klapka

Közterület jellege

utca

Házszám

74/a

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 536 00 70

Fax

-

Honlap

www.gyomro.hu

E-mail cím

gyomroika@gmail.com

E-mail cím

volczmaria@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Volcz Zoltánné

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 564 21 25
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Volcz Ákos

+36 20 385 16 27

volcz15@gmail.com

Valenta Eszter

+36 20 536 00 70

valenta.eszter@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Ignácz Ilona Városi Sportcsarnok

Gyömrő Város
Önkormányzat

Gyömrő Város Önkormányzat

23

Felk. és
versenyeztetés

Weöres Sándor Ált. Isk. tornatermei

Gyömrő Város
Önkormányzat

Monori Tankerületi Központ

6

Felkészülés

Fekete István Ált. Isk. tornaterme

Gyömrő Város
Önkormányzat

Monori Tankerületi Központ

2

Felkészülés

Rákóczi Ferenc Ált. Isk. tornaterme

Gyömrő Város
Önkormányzat

Monori Tankerületi Központ

2

Felkészülés

Laky Ilonka Ált. Iskola tornaterme

Ecser Város
Önkormányzat

Monori Tankerületi Központ

2

Felkészülés

Pittner Dénes Ált. Isk. tornaterme

Péteri Község
Önkormányzata

Monori Tankerületi Központ

2

Felkészülés

Mendei Géza Fejedelem Ált. Isk. tornaterme

Mende Község
Önkormányzata

Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ

2

Felkészülés

Gyömrő Város Önkorm. Mesevár Varázskert és
Kastélydomb Óv. tornatermei

Gyömrő Város
Önkormányzat

Gyömrő Város Önkormányzat

3

Felkészülés

Gyömrő Város önkorm. Bóbita, Arany és Fejlesztő Óvoda
tornatermei

gyömrő Város
Önkormányzat

Gyömrő Város Önkormányzat

4

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1995-04-01
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1995-04-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

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

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

44 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0,4 MFt

6 MFt

Összesen

0 MFt

0,4 MFt

51,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

17,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

1,4 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

20,7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

9,7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0,4 MFt

1,65 MFt

Összesen

0 MFt

0,4 MFt

50,95 MFt

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

2016
0 MFt

2017
37,4 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)

321 757 Ft

6 435 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

54 970 816 Ft

1 099 416 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A gyömrői kézilabda mind női, mind férfi vonalon a kezdetektől jelen van a magyar kézilabda vérkeringésében, s ha csak az elmúlt évtizedeket vizsgáljuk,rendre
szerepel, a Magyar Kézilabda Szövetség, illetve a területileg illetékes Pest Megyei Kézilabda Szövetség által kiírt megyei, nemzeti másod-, illetve harmadosztályú
bajnokságokban. A 2000-es évek közepétől a Gyömrő VSK, a mellette párhuzamosan működő Helló, Gyömrő! Alapítvánnyal és a város vezetésével karöltve
hatalmas hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre.Mind a helyi nevelési/oktatási intézményekben, mind pedig a környező települések intézményeiben törekszik
belecsempészni a kisgyermekek mindennapjaiba a mozgást, a mozgás szeretetét, valamint a szivacskézilabda, kézilabda alapjait. Jelenleg a város mind az 5
óvodájában, mind a 3 általános iskolájában, valamint 3 környező település (Péteri, Mende, Ecser) intézményeiben napi szinten találkoznak a gyermekek a sportággal.
Az alapokat saját intézményeikben,megszokott környezetükben, játékosan és hatalmas szeretettel övezve sajátíthatják el az egyesületben és az alapítványban
egyaránt tevékenykedő pedagógusok, testnevelők,edzők, s egy szakedző odaadó munkájának köszönhetően. A 2016/17-es nevelési/oktatási/bajnoki évben közel
100 kisóvodás,120 alsó tagozatos kisiskolás ismerkedik a labdával,további 76 szivacskézilabdázik,85 felső tagozatos- ill. középiskolás kézilabdázik. Közülük
versenyszerűen, 2017. június 4-ig a Gyömrő Városi Sport Klub igazolt kézilabdázójaként, érvényes játékengedéllyel, a kisiskolás, illetve gyermekbajnokságban,
Országos Serdülő Bajnokságban, valamint NB II juniorban közel 160 fő játszik, ill. edz az Ignácz Ilona Városi Sportcsarnokban. Kis város, kis egyesületeként,a
fiatalokkal évről-évre régiós szinten a top háromban vagyunk, a korosztályos versenyeikben sorra az országos elődöntőkig, döntőkig jutunk. Nem csak – az elmúlt
évig működő – régió válogatottakba, hanem a korosztályos nemzeti válogatottba is sikerült kinevelnünk játékosokat. A GYVSK, valamint a Helló, Gyömrő!(GYKA)által
kötött megállapodási szerződés,együttműködés értelmében 2017. június 6-tól a jelenleg is az Alapítványban versenyző 36 (U7-U9)szivacskézilabdázó mellett további
100 fő (U8,U9,U10,U11,U12,U13,U14)kézilabdázó kerül át a Helló, Gyömrő!-be, s a 2017/18-as szezonban az alapítvány színeiben versenyez majd.Szakmai
célkitűzésünk az utánpótlást önállóan,még kiemeltebben kezelni,a TAO-források lehetőségeinek megnyílásával a nevelő munkát még hatékonyabbá tenni!

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)
Sportszervezetünkben a gyermekek éves programját az életkori sajátosságoknak megfelelően állítjuk össze, a legkisebbek(óvodáskorúak)heti rendszerességgel
megtartott fakultációióitól,a kisiskolások heti 2-4 foglalkozásán át eljutva a ’’legnagyobbak’’ napi rendszerességgel zajló edzéseihez.Az év minden napján összetett és
változatos programra törekedve – támaszkodva az MKSZ által meghatározott irányelvekre, különös tekintettel a gyermekek tapasztalataink szerinti igényeire –
építkezünk. A legifjabbakkal nyílt napokat, bemutató edzéseket tartunk,ún. házi bajnokságot rendezünk,valamint az MKSZ által kiírt kisiskolás bajnokságban
szereplünk, illetve minden évben megszervezzük szivacskézilabda táborunkat az Ignácz Ilona városi Sportcsarnok, Sportpálya, Városi uszoda, valamint Tófürdő
területén. Az idősebb korosztályokkal az Országos Gyermekbajnokság,és Serdülő Bajnokságan, NB II juniorban versenyzünk,tornákon, illetve felkészülési jelleggel
edzőtáborokon veszünk részt. Az edzések mind év közben, mind a táborokban csoportbontásban,a korosztályok/játékosok fejlettségi szintjének megfelelően
játékorientált, erőnléti, mozgáskoordinációs, sportág specifikus szárazföldi,atlétikai illetve vízi foglalkozásokat jelentenek. A változatos, tudatosan felépített
edzésprogram mellett, a fizikai fejlődésen túl szellemi fejlődésre is törekszünk, így igyekszünk sportolóinknak további kulturális-,szabadidős- és sportélményeket
nyújtani. A minőségi munka elengedhetetlen ’’kelléke’’ szakembereink képzése, továbbképzése, önképzése, melyre szintén nagy hangsúlyt fektetünk.Célunk
felkészült nevelőkkel, kellően felkészített fiatal játékosok kinevelése, akik a TAO támogatások kínálta- a nélkül biztosíthatatlan anyagi feltételek mellett- kiváló
körülmények között fejlődhetnek.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Szakmai, technikai hátterünk megalapozott, a város-, illetve városvezetés teljes körű támogatása adott és biztos. A hosszú évek óta lelkes támogatóink mai napig
hűen segítenek bennünket, valamint a TAO pályázatoknak köszönhetően szezonról-szezonra gyarapodott városunk. Célunk a közeljövőben, hogy a meglévő
lehetőséget továbbra is kihasználjuk, s kamatoztatni tudjuk hosszabb távon! A kiskamasz, általános iskolából elballagó saját nevelésű, helyi- és környékbeli
játékosaink számára vonzóak maradjunk, s esetleg más, az ország középső területén,esetlegesen addig más klubban kézilabdázó fiatal tehetségek számára is
vonzóak legyünk, s ezen saját nevelésű utánpótlás bázisunkra támaszkodva NBI B-ig felépíthessük a gyömrői kézilabdát mind női, mind férfi vonalon.
Meggyőződésünk, hogy a megfelelő minőségű, magas színvonalú szolgáltatás,képzés és oktatás nemcsak sportszervezetünk fejlődését segíti elő, hanem ’’kis’’
városunk gazdasági és társadalmi jelentőségét is növelheti majd!A még magasabb színvonalú kézilabda mérkőzések,a még nagyobb tömeggel bíró játékos
állomány,a megnövekedett sport iránt érdeklődő szurkolók száma, még nagyobb teret adhat majd az idegenforgalomnak,s sportturizmusnak. Bízunk benne, hogy a
hosszú éveken át zajló, már elvégzett, s a 2017/18-as szezontól már a versenyeztetés szempontjából is a Helló, Gyömrő! Alapítvány keretein belül elvégzendő
komplex szakmai, illetve nevelő-munka, a TAO - forrásokkal kiegészítve, a jövőben folytatódhat, tovább népszerűsítve ezzel a sportágat, s vele településünket.
Terveinkkel, reményeink szerint városunk fenntarthatja kézilabda jelenét, valamint megalapozhatja jövőjét!
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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)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
0 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop

db

1

250 000
Ft

250 000 Ft

Egyéb

Honlap készítés (Egyedi)

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

450 000 Ft

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

Indoklás

Laptop

Az elektronikus ügyintézés (online jegyzőkönyv, versenyengedélyek, kapcsolattartás, mobilitás) megkönnyítése érdekében
szükséges.

Honlap készítés

Sportszervezetünknek honlapot szeretnénk készíteni, mely úgy gondoljuk szükséges a tevékenységünk bemutatásához, illetve
kézilabda akadémiánk népszerűsítéséhez.

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)

312 104 Ft

3 218 Ft

6 435 Ft

321 757 Ft

137 896 Ft

456 435 Ft

459 653 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

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

0

U8

8

7

4

U9

15

18

2

U10

11

11

2

U11

7

0

1

U12

0

14

1

U13

18

0

1

U14

0

12

1

serdülő

0

0

0

ifjúsági

0

0

0

61

64

12

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

Megnevezés

Diagnosztikai eszköz

orvosi táska
felszerelve

Korosztály

U9

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

db

1

20 000 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)
20 000 Ft

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

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Weöres Sándor Allt. Isk.

U8

1 680 Ft

24

9

216

362 880 Ft

Fekete István Ált. Isk.

U9

2 160 Ft

8

9

72

155 520 Ft

Rákóczi Ferenc Ált. Isk.

U8

2 160 Ft

8

9

72

155 520 Ft

Laky Ilonka Ált. Isk.

U8

1 000 Ft

8

9

72

72 000 Ft

Pittner Dénes Ált. Isk.

U9

2 160 Ft

8

9

72

155 520 Ft

mendei Géza Fej. Ált. Isk.

U9

2 190 Ft

8

9

72

157 680 Ft

Gyömrő Város Önkorm. Mesevár Varázskert
és Kastélydomb Óv.

U7

1 680 Ft

11

8

88

147 840 Ft

Gyömrő Város Önkorm. Bóbita, Arany és Fejl.
Óv.

U7

1 680 Ft

15

8

120

201 600 Ft

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

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

Licensz
besz.
foly.

Kód

UP igazgató

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Volcz Ákos

Normál

8

6

500 000 Ft

115 000 Ft

3 690 000 Ft

Edző

1656

Valenta Eszter

Normál

8

6

250 000 Ft

57 500 Ft

1 845 000 Ft

Edző

1545

Striczki Regina

Normál

8

6

250 000 Ft

57 500 Ft

1 845 000 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

Striczki Nikolett

EKHO

8

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

Technikai vezető

Tanács Gábor

Normál

8

12

250 000 Ft

57 500 Ft

3 690 000 Ft

Technikai vezető

Volcz Zoltánné

EKHO

8

12

250 000 Ft

50 000 Ft

3 600 000 Ft

Gyógytornász

Ivanics Vera

Normál

8

12

250 000 Ft

57 500 Ft

3 690 000 Ft

Horváth Vivien

Normál

8

12

250 000 Ft

57 500 Ft

3 690 000 Ft

Technikai vezető

Balogh Bettina

Normál

8

12

250 000 Ft

57 500 Ft

3 690 000 Ft

Technikai vezető

Volcz Zoltán

Normál

8

12

250 000 Ft

57 500 Ft

3 690 000 Ft

Edző

2017-08-29 11:17
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2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Volcz Ákos

1987-06-27

B

Nem rel.

U12, U14

Valenta Eszter

1985-10-07

C

Nem rel.

U10, U13

Striczki Regina

1992-05-31

C

Nem rel.

U10, U11

Striczki Nikolett

2017-06-12

C

Nem rel.

U8, U9

Tanács Gábor

1969-03-21

Nem rel.

Nem rel.

U12, U7

Volcz Zoltánné

1958-08-23

Nem rel.

Nem rel.

U13, U14

Ivanics Vera

1981-08-13

Nem rel.

Nem rel.

U13, U14

Horváth Vivien

1997-07-06

C

Nem rel.

U8, U9

Balogh Bettina

1999-03-07

Nem rel.

Nem rel.

U8, U9

Volcz Zoltán

1958-04-18

Nem rel.

Nem rel.

U8, U9

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

14 800 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

20 000 Ft

Személyszállítási költségek

3 500 000 Ft

Nevezési költségek

300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

125 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 408 560 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

6 246 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

33 030 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

59 429 560 Ft

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

53 321 692 Ft

549 708 Ft

1 099 416 Ft

54 970 816 Ft

6 107 868 Ft

60 528 976 Ft

61 078 684 Ft

2017-08-29 11:17
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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

2017-08-29 11:17
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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

2017-08-29 11:17
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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)

6 435 Ft

6 435 Ft

3 218 Ft

9 653 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 099 416 Ft

1 099 416 Ft

549 708 Ft

1 649 124 Ft

Összesen

1 105 851 Ft

1 658 777 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázat írásban, beszerzésben, elszámolásban való közreműködés.

Utánpótlás-nevelés

A pályázatírásban, megvalósításban, elszámolásban nyújtott segítség.

2017-08-29 11:17
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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: Gyömrő, 2017. 08. 29.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Volcz Zoltánné (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: Gyömrő, 2017. 08. 29.
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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 Volcz Zoltánné (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Helló, Gyömrő! (kedvezményezett neve) aláírásra
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Helló, Gyömrő! (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: Gyömrő, 2017. 08. 29.

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

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

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

Gyömrő, 2017. 08. 29.

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: Gyömrő, 2017. 08. 29.
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Volcz Zoltánné
Elnök
Helló, Gyömrő!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 19:18:09
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 19:18:47
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 22:04:39
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 13:24:50
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-07-27 20:08:11

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-07-27 20:09:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-07-27 20:09:48
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2017-07-28 00:14:52
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-07-27 20:18:00
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-07-27 20:12:33

Kelt: Gyömrő, 2017. 08. 29.
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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

6

8

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

3

4

33%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

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
U7

fő

4

18

350%

U8

fő

15

25

67%

U9

fő

16

30

88%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

312 104 Ft

3 218 Ft

6 435 Ft

321 757 Ft

137 896 Ft

456 435 Ft

459 653 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

312 104 Ft

3 218 Ft

6 435 Ft

321 757 Ft

137 896 Ft

456 435 Ft

459 653 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

53 321 692 Ft

549 708 Ft

1 099 416 Ft

54 970 816 Ft

6 107 868 Ft

60 528 976 Ft

61 078 684 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

53 633 796 Ft

552 926 Ft

1 105 851 Ft

55 292 573 Ft

6 245 764 Ft

60 985 411 Ft

61 538 337 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (30 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat-1_1493200596.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2017-04-26 11:56:36) c7142cbb32f8a9b9b899e66239193e7835908ae28df57db31cd6557e1901989d
afanyilatkozat_1501178891.pdf (Hiánypótlás melléklet, 477 Kb, 2017-07-27 20:08:11)
05445aaeeb8da66e53f5985d4158c2540bce0624d89c1b885b44e0c98f18b568
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeld._1493054327.jpg (Szerkesztés alatt, 602 Kb, 2017-04-24 19:18:47) dd16ecb6d35a39e2b8f3364d35c1e5c76d56c853210c66346b1a9d8f7caf0ab2
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
nyilatkozatberleti_1493159927.jpg (Szerkesztés alatt, 349 Kb, 2017-04-26 00:38:47) 40986e66799b84759c3949b1cc96ac5a4f35057f9dfcc2171fa3d87d9c03e7e4
nyilatkozatteremberlet4_1501179089.pdf (Hiánypótlás melléklet, 174 Kb, 2017-07-27 20:11:29)
a70c5fadf5f45c3067f05f24f98c9cfd266bf051fcdf5bd9f99cf0ac53b095a8
nyilatkozatteremberletrol1_1501179129.pdf (Hiánypótlás melléklet, 407 Kb, 2017-07-27 20:12:09)
0c7c1c99da23b34e304faebe38328fef68090a78d41256a0dc531844fb621c9d
nyilatkozatteremberletrol2_1501179153.pdf (Hiánypótlás melléklet, 489 Kb, 2017-07-27 20:12:33)
414fa1fb6ddb84a2cbf6d99dd9725f36d7591a7036b427c72c804325fa7a45fb
Egyéb dokumentumok
nyilatkozatvskeska_1493323516.jpg (Szerkesztés alatt, 609 Kb, 2017-04-27 22:05:16)
43f5d7f21a051002badc17dafc510ce080c6b322db7c18b2e77553ef3e9ee28a
tamogatoinyilatkozatonreszrol_1493323604.jpg (Szerkesztés alatt, 235 Kb, 2017-04-27 22:06:44)
5e0140ca467b7fc04975f239dd9029f3059505b686fb4e8b2487a4e817bfa07a
bajnokiosztaly_1501179268.pdf (Hiánypótlás melléklet, 251 Kb, 2017-07-27 20:14:28) cc07fd311baebf25999cda15df5abbddf65a2cfa7bccf6b6ee103e03076a60b6
arajanlatpremiumweboldalkeszites_1501179328.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-07-27 20:15:28)
aba913433f3a5384358cc3864216e9b7c4e853089d1454ab677fc6b5cc3798e6
transitglevokft._1501179338.pdf (Hiánypótlás melléklet, 204 Kb, 2017-07-27 20:15:38)
2cc4acbf8c86e7ffc91e91d3e68683744f515037bc7344438334e087bb1c8824
megbizasvolczzoltanne_1501179541.pdf (Hiánypótlás melléklet, 265 Kb, 2017-07-27 20:19:01)
dccea866ffca04d11853ed11e0a079ae0487727c530e9b8ceb1649018fb4b04e
nyilatkozatvolczzoltanne_1501179557.pdf (Hiánypótlás melléklet, 354 Kb, 2017-07-27 20:19:17)
d0c76c10d73fc2c9a90a3f81fe1a184effbc2ca535f6ff6368f19f3688cc95f1
nyilatkozattechnikaivezeto_1501179596.pdf (Hiánypótlás melléklet, 274 Kb, 2017-07-27 20:19:56)
ce186045f7d4703e0a71a03fc977357e33a23b6d09433244b609f202a532013e
nyilatkozathonlap_1501193692.pdf (Hiánypótlás melléklet, 280 Kb, 2017-07-28 00:14:52)
2daa21f775eb4ea57940053d2f2b8c5a0aaf6d5e3af44b0ec35989d1d6ea2381
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1493200612.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2017-04-26 11:56:52) 55fdb847dcbb3d2adaba0e37e82988cb38351ceefcf1ab8afb53f070273c9acf
emminyilatkozat_1501178954.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-07-27 20:09:14) afd61b35ea5753a331fed0e0b3f8c5f195ba159fe24e8e0376cc31ff0032a46e
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosaginyilvantart.ig.1_1493054267.jpg (Szerkesztés alatt, 846 Kb, 2017-04-24 19:17:47)
5eb3d4ce18b6e6cd7779ebf80f46b7bc197ad861686a3828a87a4d99a3e83905
birosaginyilvantart.ig.2_1493054289.jpg (Szerkesztés alatt, 771 Kb, 2017-04-24 19:18:09)
7432b463558279953c639a0ad9eef4c239e08ea228c597441f3b39f4ef7ebb2e
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij_1493205890.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2017-04-26 13:24:50) f4045694bed586de2af5957a36f2912b2fc263e568e37b9e8f1496f477c07b91
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
navadatbazis-lekerdezes_1493054365.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2017-04-24 19:19:25)
ed4908f096fa332aaa76c17c44ec06560aa22d92c7ee472e0b91bf958eef7e7f
adoigazolas_1493323479.jpg (Szerkesztés alatt, 652 Kb, 2017-04-27 22:04:39) 1bea95645fe9528e49146f9ab4c4bb749fd12cfe5e4339f1e04d02dd59ac18d7
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1493200625.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2017-04-26 11:57:05) da342c8f300dffd8ad3e75eaf20e4c24bb2fea5ba7413bbc8fabc6a9372720e0
2.nyilatkozat_1501178988.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-07-27 20:09:48) a63429e70234bc4ceb8b2feba3e0b94a22de48169a06d7439a10f5d8ca4f48d9
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
horvathvivieniskolalatogatasi_1497443452.jpg (Kér. kieg. szerk., 64 Kb, 2017-06-14 14:30:52)
3cbc89e43442ac4b049c9d6bcd054d3453f93ebac6f9bade49d0dedbc06be5de
taostriczkinikolettbizonyitvany_1493054940.pdf (Szerkesztés alatt, 154 Kb, 2017-04-24 19:29:00)
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62d5b044bb0b2782a38964b13f3f76cbfe167ee519588a5c8c710a558cfc310d
striczkinikolettnyilatkozat_1497476103.jpg (Kér. kieg. szerk., 213 Kb, 2017-06-14 23:35:03)
9661f63fe459db37d1e89a70b363b9241842e6b13dcf22551bb64c14e9ce562f
horvathvivien_1501179466.jpg (Hiánypótlás melléklet, 105 Kb, 2017-07-27 20:17:46)
6edb88a97451ec7a4773279baf8f1ea0e519cdeb3c391cd4afde4585b83ef2b3
ivanicsveronika_1501179480.jpg (Hiánypótlás melléklet, 474 Kb, 2017-07-27 20:18:00)
d19debfb776f6c1fbe8f4b43418f6f8898ac12a86bdecba6a81945e59b8de8f4
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