
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Újpesti Torna Egylet

A kérelmező szervezet rövidített neve  UTE

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:  Nincs

Utánpótlás csapat:  Van

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  19803124-2-41

Bankszámlaszám  10918001-00000032-41400152

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 tagdíj

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás tagdíj

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1044  Város  Budapest

Közterület neve  Megyeri  Közterület jellege  út

Házszám  13  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1327  Város  Budapest

Közterület neve  Pf.  Közterület jellege  út

Házszám  98  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 1 272 27 2  Fax  +36 1 272 27 2

Honlap  www.ute1885.hu  E-mail cím  balukae@ute.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Őze István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Klub igazgató

Mobiltelefonszám  +36 20 982 80 96  E-mail cím  titkarsag@ute.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Ancsin Ildikó +36 30 974 81 97 roplada@ute.hu

Baluka Csabáné dr. +36 20 943 36 24 balukae@ute.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat
célja

Tunsram Sport Csarnok General Electric Lighting Tungsram Sport Club 6 Felk. és
versenyeztetés

Csokonay Vitéz Mihály Általános Iskola és 12
évfolyamos Gimnázium

Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzata

Észak-Budapesti
Tankerületi Központ

30 Felk. és
versenyeztetés

Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola

Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzata

Észak-Budapesti
Tankerületi Központ

24 Felk. és
versenyeztetés

Újpesti Bajza utcai Általános Iskola Budapest Főváros IV. kerület Újpest
Önkormányzata

Észak-Budapesti
Tankerületi Központ

6 Felkészülés

Milyen egyéb röplabda sportszervezettel van együttműködési megállapodása

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Bajnoki osztály Melléklet

UTE Profi Sport
Kft.

1044 Budapest Fiumei út
2

Szövetségi feltételrendszer teljesítése az NB1-es Bajnokságára vonatkozóan NBI

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1989-09-18

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2008-07-15

A jogelőd szervezet neve (amennyiben 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 189 MFt 206 MFt 194 MFt

Állami támogatás 476 MFt 972 MFt 1 080 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 162 MFt 242 MFt 200 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 243 MFt 1 059 MFt 470 MFt

Egyéb támogatás 116 MFt 192 MFt 200 MFt

Összesen 1 186 MFt 2 671 MFt 2 144 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 706 MFt 865 MFt 850 MFt

Működési költségek (rezsi) 25 MFt 62 MFt 136 MFt

Anyagköltség 103 MFt 203 MFt 100 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 413 MFt 541 MFt 500 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 30 MFt 33 MFt 30 MFt

Összesen 1 277 MFt 1 704 MFt 1 616 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 609 MFt 1 077 MFt 950 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)

7 089 377 Ft 141 788 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

14 942 689 Ft 298 854 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

76 011 031 Ft 1 520 221 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Válasszon

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:

Az UTE mindig is a hazai röplabdázás egyik meghatározó része volt és arra törekszik,hogy továbbra is a legjobbak közé tartozzon. Hagyományaink, értékeink,
sporthoz való filozófiánk, jelen és jövőbeni létesítményeink tudatában mindenképpen a legjobbak közé vagyunk predesztinálva. Célunk egy észak-pesti akadémia
kiépítése az észak-Budapest régiók együttműködésével,amihez elengedhetetlen,hogy innovatívak legyünk, minden nap valami újat tanuljunk és ezeket alkalmazzuk.
Az óvodás kortól egészen a középiskola befejezéséig kapcsolatban vagyunk az újpesti intézményekkel, ami nagy segítségünkre lesz a következőkben kiválasztás
során. Jelenleg 4 helyszínen folynak a minden napos edzések, de több iskolában testnevelés keretein belül is foglalkoztatják edzőink a gyerekeket. A kiemelt
mérkőzéseket a Csokonai Általános Iskola és az újpesti Göllner Mária Waldorf Iskola tornatermében rendezzük a mini-gyerek-serdülő ifi csapataink számára valamint
a Tungsram Csarnokban is helyet kapnak junior csapatunk játékosai. Újpest, aki többször is elnyerte az év „legsportosabb városa” címet az elmúlt időszakban egyre
nagyobb figyelmet fordít a röplabdára, ami nagyban segíti szakosztályunk fejlődését. Terveink szerint felújításra kerülő Waldorf Iskola –Csokonai Ált. Iskola és az
újonnan épülő multifunkcionális csarnokunk hatalmas lehetőséget adnak majd a minőségi munka folytatására, nagyszabású országos vagy nemzetközi több csapatos
tornák rendezésére. Következőkben pályaméretek szerint részletezve a mérkőzések vagy edzések lehetőségei az adott korosztályoknak • Csokonai Ált Iskola 3 mini
vagy 1 versenypálya • Waldorf Iskola 3 mini vagy 1 versenypálya • Bajza u Iskola 1 mini pálya • Tungsram Csarnok 1 versenypálya 

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

Az UTE és az Önkormányzat 15éves bérleti szerződést kötött az Újpesti Waldorf Iskola tornatermének és az öltözőinek kizárólagos használatára így szakosztályunk
rendelkezhet az iskola tornatermével az alább megjelölt időszakra vonatkozóan. Az előző szezonok téli, hidegebb hónapjaiban egyaránt felmerülő probléma
megoldására szeretné komplett homlokzat, tetőszigetelés, nyílászáró cseréjét és hőmennyiségmérő felhelyezését elvégeztetni szakosztályunk. Heti szinten közel 25
óra edzés és mérkőzés időtartamot töltünk, és nagyon fontos lenne, hogy a hidegebb időszakban is megfelelő körülmények között sportolhassanak játékosaink. Több
korosztályos tornát, nemzetközi tornát is rendeztünk már itt melegebb időszakban, de a téli hónapokban nem igazán megfelelő a hőmérséklet a fűtés ellenére sem
korszerűtlen fűtésrendszer és nyílászárók nem megfelelő záródása miatt. Mivel az iskola tornaterme azonban jó adottságú, az öltözők száma is lehetőséget ad a több
csapatos tornák rendezésére, ezért az elmúlt évben kiépítettünk 3 mini pályát és felújítottuk a versenypályánk oszlop-és térelválasztó rendszerét is. Szakosztályunk
mindenképpen a hosszú távú projectben gondolkodik az intézménnyel kapcsolatban, mert a közelben működő másik utánpótlásbázisunk a Csokonai Általános Iskola
és Gimnázium tornacsarnoka nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy minél több összevont versenyt rendezhessünk, ami a röplabdások létszámnövekedésének
velejárója lesz a jövőre nézve –ki kell szolgálni a játék és a megmérettetés lehetőségeit-ami elengedhetetlen feltétel lesz a fejlődésünkben. • hétköznap 5X 4 óra
edzés idő • hétvégén mérkőzések helyszíne 

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

Az utánpótlás nevelését a múlt érdemeinek ismerete, a hagyományok tisztelete és a folyamatos fejlődés igénye határozza meg. Az edzőink feladata, hogy játékosaik
feltétlenül győzni akarjanak, mentálisan erősek, sokoldalú tudás és pozitív gondolatok jellemezzék őket, nyerő típusú játékosok legyenek, ami pozitív teljességgel
hasson ki az élet más területeire is. Magyarországon röplabda sportág fejlődése a környező országhoz mérten nem volt megfelelő a rendszerváltást követően. Nem
kapta meg a megfelelő nyilvánosságot pedig a többi látványsporttal összevetve a sportág vetekszik bármely más labdajátékkal. Az Olimpia játékokon a legnézettebb
labdajátékok között sorakozott a röplabda. Az elmúlt 3 évben azonban új szövetségi vezetés, valamint a kormány támogatásának is köszönhetően a klubok kezdtek
ébredezni és a válogatott sikerei mellett a nemzeti bajnokság is egyre színvonalasabb lett.Egyre több magyar felnőtt játékos lett példakép utánpótlás korosztályú
gyermek számára, aminek hatására már jó volt röplabdásnak lenni. Klub szinten megemelkedett a röplabdázni vágyók létszáma, ami természetesen az
infrastrukturális fejlődés lehetőségeit vonja maga után, hiszen ha több röplabdázni vágyó sportoló több speciális létesítményre van szükség. Az iskolában bevezetésre
került heti 5 testnevelési óra is elősegítette a röplabdaoktatás, hiszen a labdajátékok közül a röplabdázás a legnehezebben tanítható sportág. Az UTE
röplabdaszakosztálya több edzőt is foglalkoztat iskolai testnevelés keretén belüli röplabdaoktatásra, akik diákolimpia vagy röpsuli program segítségével is
népszerűsíthetik a sportágunkat miközben szélesíti saját bázisát. A többi látványsportban található kiépített akadémiák létjogosultsága az UTE színeiben is szárnyát
bontogatja. Elérkezett az idő, hogy klubunkban is elinduljon egy hasonló folyamat megfelelő képzési rendszerrel, mellyel hosszútávon felépítheti az innovatív
röplabdaképzést. Hosszú távú, jövőbeni terveink szerint az akadémiánk felépülése után a következőképpen szerveződne a munka, melynek vezetői folyamatosan
beszámolnak az aktualitásokról, lehetőségekről vezetői értekezletek keretében. 1.technikai-taktikai képzés 2.játékos megfigyelés 3.mentális képzés 4.egészségügy
5.adminisztráció, logisztika 6.kondicionális-koordinációs képzés 7.egyéni képzés 8.video-elemzés,média 9.vollé-2000 Röpsuli program 10.strandröplabda. Feladatunk
a sportágunk népszerűsítése mellett olyan játékosokat nevelni,akik pélaképek lesznek a jövő újpesti nemzedéknek. 

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

Az előzőekben bemutatott filozófiánk és a belső képzések segítségével szeretnénk minél több, minél magasabb szintű játékost adni hazánk korosztályos és felnőtt
válogatottjába és ezáltal emelni a hazai röplabdázás színvonalát. Azonban tisztában vagyunk azzal is, hogy korosztályonként 1-2 játékosnak van esélye az elit
röplabdára, de szeretnénk különböző alternatívákat kínálni a többi, akár kiöregedő játékosunknak is. Segítenénk a továbbtanulásukat, javasoljuk a speciális
képzéseket (fizioterapeuta,masszőr,erőnléti edző, statisztikus, játékvezető, )majd lehetőség szerint visszaintegráljuk őket a klubba. Az is látható, hogy sok szülő nem
azzal a céllal hozza gyermekét a klubba, hogy élsportoló legyen hanem csak azt az élményt szeretné megadni amit a röplabdázás nyújt:
koncentráció,egészség,csapatmunka,kudarctűrő képesség, tisztesség. Ezért igyekszünk serdülő korosztály alatt minden korosztályban legalább 2 csapatot indítani,
melynek egyik szempontja az előbb említetett, másiknak pedig szakmai oka van: gyermekek különböző biológiai fejlődésből adódóan nem tudjuk megmondani
pontosan,hogy kiből lesz élsportoló. A kiválasztást azonban már alsó tagozat elején el kell kezdeni, mert a röplabdázás speciális testalkatot kíván többi
látványsportághoz hasonlóan. Így korán kialakul a klubhoz való kötődés a tömegsport és az élsport törekvésével és a korai kiválasztással széles körhöz sikerül majd
eljutnunk, melynek következményeként sikeres sportolókat, kötődő szurkolókat és idővel befektetőket tudunk az UTE mögé állítani.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Pozíció megnevezése Adózás módja Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások (Ft/hó

)

Munkál-
tatói járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Munkakör Végzettség Indoklás Melléklet

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

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai eszköz Videokamera (állvánnyal,
memóriakártyával)

db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Egyéb Ultrahang terápiás készülék db 1 112 000 Ft 112 000 Ft

Személyszállítási
eszköz

Kisbusz 8+1 fős db 1 9 125 000
Ft

9 125 000 Ft

Informatikai eszköz Számítógép, laptop /op+office/ db 2 140 000 Ft 280 000 Ft

Egyéb Data Volley program licence db 1 248 000 Ft 248 000 Ft

9 915 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Videokamera (állvánnyal,
memóriakártyával)

Az edzői munka során meghatározó, modern röplabdázás elengedhetetlen eszköze a videokamera, ami videoelemzés
alapfeltétele. Segítségével az ellenfél taktikáját,játékosok elemzését tudják megvalósítani valamin a saját játékos, csapat
edzésen, mérkőzésen történt mozgását lehet kielemezni,visszajátszani, objektív képet mutatni fejlesztve ezzel a technikai
kivitelezését, taktikai elemek megértését.

Ultrahang terápiás készülék Alap gyógyterápiás készülék, mely segíti és meggyorsítja a sérülések rehabilitációját. Húzódások, rándulások röplabdára
jellemző sérülések utókezelésére szolgáló rendkívül hasznos és fontos eszköz.

Kisbusz 8+1 fős Az utánpótlás csapatok mérkőzésre való utazását nagyban megkönnyíti és gazdaságosabbá teszi, ha rendelkezünk saját
kisbusszal.Terveink közé tartozik a környékbeli iskolákból való gyermekek szállítása az adott edzés vagy mérkőzés helyszínére,
mely segítséget nyújtana a szülők számára is, mert több esetben az U10-13 korosztály közötti gyermekek még nem igazán
tudnak közlekedni egyedül és az iskolai foglalkozás után az edző segítségével ez a probléma is megoldódhatna részben.

Számítógép, laptop
/op+office/

A mérkőzések elemzéséhez, a statisztikák vezetéséhez van szükségünk egy laptopra és egy tablet-re.

Data Volley program licence A statisztikai elemzésekhez és kiértékelésekhez van szükség a program beszerzésére. Már az U17 korosztálytól használandó és
előbb utóbb a hazai edzők is megtanulják alkalmazni és felhasználni a kiértékelt statisztikákat.

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

6 876 695 Ft 70 894 Ft 141 788 Ft 7 089 377 Ft 3 038 305 Ft 10 056 788 Ft 10 127 682 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)

Tárgyi eszk felúj. Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola terem felújítás

2018-03-01 2018-03-30 2018-03-30 20 898 418 Ft

20 898 418 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Göllner Mária Regionális Waldorf
Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola terem felújítás

1048
Budapest
Lakkozó utca
1-5

76561/184 önkormányzati 15 éves szerződésünk van a terem használatára,
amelyből már 4 év eltelt. Az Önkormányzat részéről
tervben van a szerződés meghosszabbítása. A
létesítmény szigetelése, a nyílászárók nem
megfelelőek, így szeretnénk a sportolóink részére a
megfelelő környezetet kialakítani a sportolásra.
Terveinkben van a nyílászárók cseréje, illetve a terem
külső szigetelése. Hőmennyiség mérő berendezést is
szeretnénk telepíteni.

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. 14 494 408 Ft 149 427 Ft 298 854 Ft 14 942 689 Ft 6 404 010
Ft

21 197 272 Ft 21 346 699 Ft

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

Van-e olyan U10, U11, U13 csapata, amelyik bajnokságban indul: Igen

Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is
(vegyes igazolások száma): 8

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

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok

Korosztály Női Női (vállalt) Női csapatok Férfi Férfi (vállalt) Férfi csapatok Csapatok összesen

U10 - manó 8 10 - 0 0 - 1

U11 - szupermini 10 10 - 0 0 - 1

U13 - mini 34 5 4 0 0 0 4

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

U15 22 0 2 0 0 0 2

U16 - serdülő (csak strand) 0 0 0 0 0 0 0

U17 - serdülő 12 0 1 0 0 0 1

U18 - ifjúsági (csak strand) 0 0 0 0 0 0 0

U19 - ifjúsági 10 0 1 0 0 0 1

U20 - junior (csak strand) 0 0 0 0 0 0 0

U21 - junior 6 0 1 0 0 0 1

ÖSSZESEN 102 25 9 0 0 0 11
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Nincs

Együttműködési megállapodások alapján legmagasabb bajnoki
osztály:

NBI

Megállapított legmagasabb bajnoki osztály: NBI

Igazolt játékosok száma: 102 fő

Vállalt játékosok száma: 25 fő

Nem figyelembe vett korosztályok: U13 Férfi, U14 Férfi, U14 Női, U15 Férfi, U16 Férfi, U16 Női, U17 Férfi, U18 Férfi, U18 Női, U19
Férfi, U20 Férfi, U20 Női, U21 Férfi

Figyelembe vett igazolt játékosok száma: 102 fő

Figyelembe vett vállalt játékosok száma:: 25 fő

Adatok alapján meghatározott támogatási sáv: 700 000 Ft/fő

Igazolt játékosok után járó támogatás: 102 fő * 700 000 Ft/fő = 71 400 000 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás: 8 fő * 700 000 Ft/fő * 0.2 = 1 120 000 Ft

Vállalt játékosok után járó támogatás: 25 fő * (700 000 Ft/fő * 0.2) = 3 500 000 Ft

Maximum igényelhető teljes támogatás utánpótlás
jogcímen: 76 020 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék Hálótartó oszlop borítás (pár) db 2 150 000
Ft

300 000 Ft

Pályatartozék Cseretábla készlet (2 garnitúra) db 2 200 000
Ft

400 000 Ft

Pályatartozék Kézi eredményjelző db 6 15 000
Ft

90 000 Ft

Sporteszköz Kompresszor db 2 70 000
Ft

140 000 Ft

Sporteszköz bója szett db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz Koordinációs karika db 20 550 Ft 11 000 Ft

Sporteszköz Koordinációs létra db 4 10 000
Ft

40 000 Ft

Sporteszköz Labda pumpa /kézi/ db 3 3 000 Ft 9 000 Ft

Sporteszköz Nyomásmérő (digitális) db 3 15 000
Ft

45 000 Ft

Sporteszköz Labdatartó kocsi db 8 50 000
Ft

400 000 Ft

Sporteszköz Medicinlabda db 12 15 000
Ft

180 000 Ft

Sporteszköz Taktikai tábla db 8 6 000 Ft 48 000 Ft

Sporteszköz Taktikai tábla /fali/ db 2 19 000
Ft

38 000 Ft

Sporteszköz Ugrókötél db 30 3 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz Stopperóra db 2 15 000
Ft

30 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez db 60 45 000
Ft

2 700 000 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 100 2 500 Ft 250 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 100 2 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés Edzőmelegítő db 100 15 000
Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelés fitness labda db 12 5 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés Gumiszalagok db 30 5 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés Hátizsák db 40 12 000
Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés kulacstartó /6 db-os/ db 12 4 000 Ft 48 000 Ft

Sportfelszerelés Röplabda (terem, strand hivatalos versenylabda) db 75 13 000
Ft

975 000 Ft

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

db 20 8 000 Ft 160 000 Ft
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2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés mérkőzés mez db 200 10 000 Ft 2 000 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzés nadrág db 100 3 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés Sporttáska db 60 9 000 Ft 540 000 Ft

Sportfelszerelés Utazómelegítő db 100 20 000 Ft 2 000 000 Ft

Sportfelszerelés utazó póló db 100 4 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés Utazókabát db 30 20 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés térdvédő /pár/ db 100 4 000 Ft 400 000 Ft

Pályatartozék Verseny Oszlop /pár/ hüvelyes db 2 600 000 Ft 1 200 000 Ft

Pályatartozék Asztal versenybírói db 2 35 000 Ft 70 000 Ft

Pályatartozék Bírói állvány /hálóhoz/ db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Pályatartozék Szék versenyhez/db db 24 15 000 Ft 360 000 Ft

Pályatartozék Versenyháló /terem és strand) db 2 100 000 Ft 200 000 Ft

Pályatartozék Kisszék pályatörlőknek db 8 5 000 Ft 40 000 Ft

Sporteszköz Labdatartó zsák/háló db 8 10 000 Ft 80 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Fagyasztó spray U19, U21 db 10 2 500 Ft 25 000 Ft

Gyógyszer Jégtömlő U15, U17, U19, U21 db 5 4 200 Ft 21 000 Ft

Gyógyszer masszázs olaj U11, U13, U15, U17,
U19, U21

db 20 3 400 Ft 68 000 Ft

Diagnosztikai eszköz Masszázságy U15, U17, U19, U21 db 1 50 000 Ft 50 000 Ft

Diagnosztikai eszköz pulzusmérő óra U11, U13, U15, U17,
U19

db 12 110 000 Ft 1 320 000 Ft

Gyógyszer Ragtapasz U11, U13, U15, U17,
U19, U21

db 60 1 500 Ft 90 000 Ft

Gyógyszer Tape BSN 5 cm U11, U13, U15, U17,
U19, U21

db 60 1 500 Ft 90 000 Ft

Gyógyszer tapadó kötés U11, U13, U15, U17,
U19, U21

db 60 400 Ft 24 000 Ft

Vitamin,
táplálékkiegészítők

Izotóniás ital U13, U15, U17, U19,
U21

db 24 11 250 Ft 270 000 Ft

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

Ingatlan típusa Kor-
osztály

Bérlés helye Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Sportcsarnok
1000 főig

U21 Budapest/megyei
jogú város

15 000 Ft 40 9 360 5 400 000 Ft
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2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
típusa

Kor-
osztály

Bérlés helye Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Terem U15 Budapest/megyei
jogú város

6 000 Ft 120 9 1080 6 480 000 Ft

Terem U11 Budapest/megyei
jogú város

4 500 Ft 24 9 216 972 000 Ft

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

Pozíció megnevezése Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

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

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Szakmai igazgató helyettes Egyéb 80 6 263 000 Ft 55 150 Ft 1 908 900 Ft

edző Normál 160 12 244 000 Ft 53 680 Ft 3 572 160 Ft

vezető edző EKHO 160 10 447 000 Ft 89 400 Ft 5 364 000 Ft

edző Egyéb 160 12 275 700 Ft 58 050 Ft 4 005 000 Ft

edző Egyéb 160 12 275 700 Ft 58 050 Ft 4 005 000 Ft

edző Egyéb 160 12 200 000 Ft 42 550 Ft 2 910 600 Ft

edző EKHO 160 12 120 000 Ft 24 000 Ft 1 728 000 Ft

edző EKHO 160 12 118 000 Ft 23 600 Ft 1 699 200 Ft

edző Egyéb 160 12 300 000 Ft 27 000 Ft 3 924 000 Ft

edző Egyéb 160 10 263 000 Ft 27 000 Ft 2 900 000 Ft

statisztikus EKHO 160 8 94 000 Ft 18 800 Ft 902 400 Ft

masszőr EKHO 160 8 145 000 Ft 29 000 Ft 1 392 000 Ft

szakmai igazagtó Egyéb 160 11 482 050 Ft 98 960 Ft 6 391 110 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Pozíció
megnevezése

Munkakör Licensz Foglalkoztatott
korosztály

Indoklás Melléklet

Szakmai igazgató
helyettes

Szakmai
igazgató-
helyettes

Nem
rel.

U19, U21 A szakmai igazgató helyettes koordinálja az edzők munkáját, meghatározza
az igazolandó játékosokat feltérképezi a játékoskeretet.

edző Edző B U13 Irányítja és versenyezteti az U13-as OMK-ban részt vevő játékosokat.

vezető edző Vezetőedző B U19, U21 A vezetőedző irányítja és összehangolja az edzők tevékenységét,
alkalomszerűen tanácsadó jelleggel részt vesz az edzéseken.

edző Edző B U19, U21 Irányítja és versenyezteti az U21-es és az U19-es csapatot.

edző Edző C U15, U17 Irányítja és versenyezteti az U17-es és az U15/A csapatot.

edző Edző C U15 Irányítja és versenyezteti az U15/B csapatot.

edző Edző B U13 Irányítja és versenyezteti az U13-as korosztály OMB 1.számú csapatát.

edző Edző B U13 Irányítja és versenyezteti az U13/B csapatot.

edző Edző B U13 Irányítja és versenyezteti az U13-as és az U11-es csapatot.

edző Edző B U11 Irányítja és versenyezteti az U11/B és U10-es csapatot.

statisztikus Statisztikus Nem
rel.

U19, U21 A mérkőzéseken vagy edzéseken szükséges statisztikusi tevékenységhez
szükséges
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2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Pozíció
megnevezése

Munkakör Licensz Foglalkoztatott
korosztály

Indoklás Melléklet

masszőr Masszőr Nem
rel.

U19, U21 A csapatok regenerációjához szükséges a masszőr jelenléte az edzéseken
és a mérkőzéseken.

szakmai igazagtó Szakmai
igazgató

Nem
rel.

U19, U21 Összefogja és irányítja a szakosztály munkáját Továbbképzéseket tart az
edzők számára időszakosan.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 16 864 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 958 000 Ft

Személyszállítási költségek 4 500 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 600 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 500 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 12 852 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 4 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 40 702 370 Ft

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

Összesen 82 176 370 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)

73 730 700 Ft 760 110 Ft 1 520 221 Ft 76 011 031 Ft 8 445 670 Ft 83 696 591 Ft 84 456 701 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 és a
képzésben
résztvevők

várható utazási
költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Megváltozott
munkaképességű

munkavállalók képzés
idejére szükséges

szállás költsége (Ft)

Összesen

0 Ft

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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Versenyeztetés

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj 0 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja 0 Ft

Összesen 0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

141 788 Ft 141 788 Ft 70 894 Ft 212 682 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 298 854 Ft 298 854 Ft 149 427 Ft 448 281 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 520 221 Ft 1 520 221 Ft 760 110 Ft 2 280 331 Ft

Összesen 1 960 863 Ft  2 941 294 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Nyilvántartási és elszámolási feladatok

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) Felújítás bonyolítói, nyilvántartási és elszámolási feladatok

Utánpótlás-nevelés Nyilvántartási és elszámolási feladatok
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

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

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2017. 12. 14.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Őze István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Budapest, 2017. 12. 14.
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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 Őze István (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Újpesti Torna Egylet (kedvezményezett neve)

aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Újpesti Torna Egylet (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: tagdíj

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: Budapest, 2017. 12. 14.

..........................................................
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
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.

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 Őze István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest, 2017. 12. 14.

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 alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása

*Jogcímenként egy válaszható.

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

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

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

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

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

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

Kelt: Budapest, 2017. 12. 14. Őze István 
Klub igazgató 

Újpesti Torna Egylet
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2017. július 1. - 2018. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2015 17 183 592 Ft Ft EMMI 0 Ft

2016 21 602 820 Ft Ft EMMI 0 Ft

2017 20 000 000 Ft Ft EMMI 0 Ft

58 786 412 Ft 0 Ft

Kelt: Budapest, 2017. 12. 14.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-12 08:32:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-12 08:32:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-12 08:33:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-13 11:31:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-12 08:33:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-12 08:33:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-12 08:33:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-12-13 12:53:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-13 11:44:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 42
Utolsó feltöltés:

2017-09-13 14:47:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-09-13 08:49:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-14 10:12:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-14 10:12:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-14 10:12:56

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

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

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

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-14 10:13:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-14 10:13:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-12-13 10:12:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-14 10:07:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-13 13:13:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-14 10:14:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-14 10:15:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-14 10:15:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-14 10:16:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-12-14 10:10:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-08 13:31:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-12-13 12:51:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-09-13 14:51:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-09-13 14:53:50

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

UTE Profi Sport Kft. (Szövetségi feltételrendszer teljesítése az NB1-es Bajnokságára vonatkozóan) együttműködés melléklete

Szakmai igazgató helyettes (Szakmai igazgató-helyettes) melléklete

edző (Edző) melléklete

vezető edző (Vezetőedző) melléklete

edző (Edző) melléklete

edző (Edző) melléklete

be/SFPHP01-00006/2017/MRSZ

2017-12-14 11:17 27 / 35



Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2017-12-08 13:30:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-12-08 11:24:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-09-13 14:57:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-09-14 14:55:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-12-04 14:42:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-09-13 10:07:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

edző (Edző) melléklete

edző (Edző) melléklete

edző (Edző) melléklete

edző (Edző) melléklete

edző (Edző) melléklete

statisztikus (Statisztikus) melléklete

masszőr (Masszőr) melléklete

szakmai igazagtó (Szakmai igazgató) melléklete

Kelt: Budapest, 2017. 12. 14.
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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 10 67%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 6 10 67%

Edzőtáborok száma db 2 3 50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 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 9 10 11%

U18 fő 15 18 20%

U17 fő 11 12 9%

U16 fő 0 0%

U15 fő 23 28 22%

Egyéb indikátorok

U13 fő 28 35 25%

U11 fő 10 20 100%

U10 fő 5 30 500%
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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 21 371 103 Ft 220 321 Ft 440 642 Ft 22 032 066 Ft 9 442 315 Ft 31 254 060 Ft 31 474 381 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 876 695 Ft 70 894 Ft 141 788 Ft 7 089 377 Ft 3 038 305 Ft 10 056 788 Ft 10 127 682 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

14 494 408 Ft 149 427 Ft 298 854 Ft 14 942 689 Ft 6 404 010 Ft 21 197 272 Ft 21 346 699 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

73 730 700 Ft 760 110 Ft 1 520 221 Ft 76 011 031 Ft 8 445 670 Ft 83 696 591 Ft 84 456 701 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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 95 101 803 Ft 980 431 Ft 1 960 863 Ft 98 043 097 Ft 17 887 985 Ft 114 950 651
Ft

115 931 082 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (131 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1505197994.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2017-09-12 08:33:14) 1385ede07a2e323033e1aca0f70d5199c5d0e16502aed66efda3e451157caaa2

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)

alairasicimpeldanyoze_1505197972.pdf (Szerkesztés alatt, 310 Kb, 2017-09-12 08:32:52)
805e64e6b9526b6ca85f781ae0a15dc9a672152c0f2961c83fa78f31cb98ea69

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

tungsramberletiszerzodes_1505285357.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-09-13 08:49:17)
266eedcea9c750f493beaf2887d30871092e7779e62b454257f109b1b858cfed

berletiszezodesbajza_1505198039.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-09-12 08:33:59)
e0d998086092e4217cdb36d8258c1463307aa6bd3444a7cfb71f408fcc78f9af

berletiszezodescsokonai_1505198046.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-09-12 08:34:06)
0ee1ca289c60a34ddadf230bf686e1053fdeac3abcdaf906bf8cae50a2345579

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

nyilatkozatbevetel_1505294909_1513242930.pdf (Hiánypótlás, 119 Kb, 2017-12-14 10:15:30)
04854d01ada33ad6890a6f5fd564b7bbafb889588cd4d384b350c15b09ab8665

nyilatkozatbevetel_1505294909.pdf (Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2017-09-13 11:28:29)
04854d01ada33ad6890a6f5fd564b7bbafb889588cd4d384b350c15b09ab8665

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

finanszirozasiutemterv_1513167226.pdf (Hiánypótlás, 162 Kb, 2017-12-13 13:13:46)
978c6b734e0696ccaa372595a321c3e73212361a6c9e522b94d6aa16737f71f8

nyilatkozatfinanszirozas_1505294836.pdf (Szerkesztés alatt, 128 Kb, 2017-09-13 11:27:16)
f6cba0e051337435fa40c1f7e647b4c1c6fef587f5b80db32ccf806b98cb47d1

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nyilatkozatkihasznaltsag_1505294894_1513242900.pdf (Hiánypótlás, 128 Kb, 2017-12-14 10:15:00)
01c17ede2618cb55d18a06cc634d74e259964a18a28509e396038eae01eb09f6

nyilatkozatkihasznaltsag_1505294894.pdf (Szerkesztés alatt, 128 Kb, 2017-09-13 11:28:14)
01c17ede2618cb55d18a06cc634d74e259964a18a28509e396038eae01eb09f6

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

nyilatkozatmukodesikiadas_150529485_1513242873.pdf (Hiánypótlás, 123 Kb, 2017-12-14 10:14:33)
8a56b7ac7b5acf10807beceb24414d462c6644778865f511268e6c5e8137e35f

nyilatkozatmukodesikiadas_1505294853.pdf (Szerkesztés alatt, 123 Kb, 2017-09-13 11:27:33)
8a56b7ac7b5acf10807beceb24414d462c6644778865f511268e6c5e8137e35f

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

deminimisnyilatkozat_1505295890.pdf (Szerkesztés alatt, 321 Kb, 2017-09-13 11:44:50)
58823b8aeb5a09f82d94c4ea5f1dfbf5a8519dfecf85583ffdbc072bf623e5da

Egyéb dokumentumok

arajanlatverofit_1513159544.pdf (Hiánypótlás, 279 Kb, 2017-12-13 11:05:44) 11334256fca4b8cbdf9cf334f56e12cb42af0be270efe919e2142cd0629c8da4

verofittartalma_1513159551.pdf (Hiánypótlás, 504 Kb, 2017-12-13 11:05:51) 79f88440bb5fb4fa2615d49a9d7fd15ecbfbdfbb0dba01eea2b697575e86317b

nyilatkozat_hiervarter_akos_munkako_1513166015.pdf (Hiánypótlás, 198 Kb, 2017-12-13 12:53:35)
d5ae8eaaff7f9bbdc70f327c19cc2795e339fcff71f1a32e56b2704a5fbef317

omkcsapatok_1512736418.pdf (Hiánypótlás, 184 Kb, 2017-12-08 13:33:38) 91b89062ea6d436b7dcf48d3948458dd4b5efa8e98106df77f4b272b207e0406

korosztalyosedzoinevsor_1512736439.pdf (Hiánypótlás, 266 Kb, 2017-12-08 13:33:59)
11320c9b7483e20d1948e457a2a83f8e218c8d0a122ebcd6fd06591e59704cf8

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1505198003.pdf (Szerkesztés alatt, 481 Kb, 2017-09-12 08:33:23) da46751e1ec602306132b5c93827b33586a19a56236b7c805cfc0ff7d84e9204

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

birosagikivonat09ho_1505197958.pdf (Szerkesztés alatt, 604 Kb, 2017-09-12 08:32:38)
ea2b0aa054121c0d2d05598c7672b9f86dbb98b3f5e201f9d7b08f16c1ea9a21

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

igazgatasiszolgaltatasidij_1505295072.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2017-09-13 11:31:12)
904a6caae41bd1fff171921fc4b258b39c667420be08cbfc982fe935d5d4a60e
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A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

nyilatkozattorzsvagyon_1505307819_1513242972.pdf (Hiánypótlás, 186 Kb, 2017-12-14 10:16:12)
1f885eda55ec134302da9874036cad9134411845bee9a056ee03f42bdfd95b36

nyilatkozattorzsvagyon_1505307819.pdf (Szerkesztés alatt, 186 Kb, 2017-09-13 15:03:39)
1f885eda55ec134302da9874036cad9134411845bee9a056ee03f42bdfd95b36

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

koztartozasmentessegigazolasa_1505197983.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2017-09-12 08:33:03)
2913982d998b5ee23995f1bcf35af7629c46aa0a7d23d229495a8227a1fa0924

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2._1505198015.pdf (Szerkesztés alatt, 909 Kb, 2017-09-12 08:33:35) 5576f29afcb04f5e848ca9f0c5080194ff2718e79d3ae9f1b53d59e21fa8e850

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozatengkottev._15052950931_1513242839.pdf (Hiánypótlás, 119 Kb, 2017-12-14 10:13:59)
63c7b342b1ee69e56bdcccef831ea55b106dd9c39c058064ebc36817bfdc2131

nyilatkozatengkottev._1505295093.pdf (Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2017-09-13 11:31:33)
63c7b342b1ee69e56bdcccef831ea55b106dd9c39c058064ebc36817bfdc2131

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

nyilatkozatnemepitesiengedelykot_15_1513242813.pdf (Hiánypótlás, 651 Kb, 2017-12-14 10:13:33)
2bf086105639e64378774b6de77cd4622b35ac6ec090aeb1f23b798e43d3addb

nyilatkozatnemepitesiengedelykot_1505290729.pdf (Szerkesztés alatt, 651 Kb, 2017-09-13 10:18:49)
2bf086105639e64378774b6de77cd4622b35ac6ec090aeb1f23b798e43d3addb

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

egyuttmukodesimegallapodaswaldorf_1_1513242752.pdf (Hiánypótlás, 847 Kb, 2017-12-14 10:12:32)
7c07df57a7b813ecae377f98b6ef60e5315ed810159f6e114e282c272a5f1322

egyuttmukodesimegallapodaswaldorf_1505198302.pdf (Szerkesztés alatt, 847 Kb, 2017-09-12 08:38:22)
7c07df57a7b813ecae377f98b6ef60e5315ed810159f6e114e282c272a5f1322

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

tulajdonilaplakkozo_1505290706_1513242776.pdf (Hiánypótlás, 414 Kb, 2017-12-14 10:12:56)
780195734594e7b515c8bfec0062a36d722687666e15b27c6993d180315eb39a

tulajdonilaplakkozo_1505290706.pdf (Szerkesztés alatt, 414 Kb, 2017-09-13 10:18:26)
780195734594e7b515c8bfec0062a36d722687666e15b27c6993d180315eb39a

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

nyilatkozatjelzalog_1505307845_1513242723.pdf (Hiánypótlás, 359 Kb, 2017-12-14 10:12:03)
2bebf8277e1eb7096973dbad54a0c9b19730144b260439438cc6c85a56b6d80a

nyilatkozatjelzalog_1505307845.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2017-09-13 15:04:05)
2bebf8277e1eb7096973dbad54a0c9b19730144b260439438cc6c85a56b6d80a

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

allvany_1505312999.pdf (Szerkesztés alatt, 231 Kb, 2017-09-13 16:29:59) f22a29bcd17c04bbf48de2cc45ed622f9dfdf65ac8885b852fef89ff3791368d

kamera_1505313008.pdf (Szerkesztés alatt, 703 Kb, 2017-09-13 16:30:08) 0786e92f0e19e16831f29f2ba955a6d57a84df037c5f8667582d043f442557f2

lakkozo_felujitas_ktgvetes_1513156324.pdf (Hiánypótlás, 515 Kb, 2017-12-13 10:12:04)
f90834d0a79f22d87eb3b9273588e60f0e3f6282d8375d9ce5b3ed17beadaeed

ultrahangterapiaskeszulek_1505285391.pdf (Szerkesztés alatt, 347 Kb, 2017-09-13 08:49:51)
cb66ac454b05cc2ee0b26929ff15d83c8c202f3b64e46ec13e8232daf2bcb84b

autobuszarajanlat_1505202105.pdf (Szerkesztés alatt, 427 Kb, 2017-09-12 09:41:45) 4f9ce0f51b0934181db4da81b66359df03302c095cc47ec1801cefa78cc3e24f

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszaki_leiras_lakkozo_1513242451.pdf (Hiánypótlás, 342 Kb, 2017-12-14 10:07:31)
bc3e0e4f035b59dd342934f1657601813a47a550136b0b052b9109ed95065944

muszakileiras_1505467416.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2017-09-15 11:23:36) 5d56b45137e8caacd6e6c26540da6970b109e49643d93f17612aeb80ee055de1

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

ancsink_bizonyitvany_1505226261.pdf (Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2017-09-12 16:24:21)
0b7e5c8da3a812c3884ced8f251283c00deb3eaba3da29b80658f7022b2f2005

ancsink_licenszb.2_1505226334.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2017-09-12 16:25:34) c369c0c16dc61a835012755dddd2424f8689a91ff3f8280bf3863dfe5445f80f

ancsink_licenszb_1505226343.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2017-09-12 16:25:43)
027dd2be42509a9a69cc81ee473964f500fa7f37963baafd48d022343b3991bc

ancsink_munkakori_1505226369.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2017-09-12 16:26:09)
7da4c2e2be058ff2c03e95c2b4c97665c3a4cb41db87e52292c9c71777e3507e

ancsink_szerzodes_1505226404.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2017-09-12 16:26:44) 3f1262be257e0455be1effc4f01ac56c2f551d9bd22f8d556a37d9647f11562f
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fekete_bizonyitvany_1505226427.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2017-09-12 16:27:07)
b5174f0b07419ac39261606a4da5efdfa1c83d1c483341f6da14b9c746783b55

fekete_szerzodes_1505226448.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2017-09-12 16:27:28)
c758f83bb20d9a2c0744e6e3454be5ede1d72437c4309c3ddea2796a93b6698d

grozer_licenszb.2_1505226465.pdf (Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2017-09-12 16:27:45)
6b223609c3b3227001f67726e4abb72f5579e00d29c134f9a96fc22c6afdb169

grozer_licenszb_1505226523.pdf (Szerkesztés alatt, 213 Kb, 2017-09-12 16:28:43) 0d5610e46de3acc0c8f0fdff0de46ec69b83d34e2cd5615583c9d22faeba38d9

grozer_munkakori_1505226580.pdf (Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2017-09-12 16:29:40)
50d0b69faca98c5b3005670e404f8b4092d2da53e53a509b630605522aec72cf

grozer_szerzodes_1505226661.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2017-09-12 16:31:01)
3198e70725a43d2d976e341f6c2172adaa31cb400d641b62b6afa07cbea8101b

herr_bizonyitvany_1505226758.pdf (Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2017-09-12 16:32:38) 0df1241cf1e9ab3a1c32a04781532fc6ba6257af4cc960af9eca3bc6f5415363

herr_licenszc.2_1505226863.pdf (Szerkesztés alatt, 183 Kb, 2017-09-12 16:34:23) 983e6483f72f6d5077ad50495a8564926abd91ee035fccbd064b8c8112fd8be8

kantor_szerzodes_1505306833.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2017-09-13 14:47:13) fbfe09c13914cbb88cd3551d38ef94ab23f295303aa3c6209b69c2905c2f927a

herr_licenszc_1505226962.pdf (Szerkesztés alatt, 206 Kb, 2017-09-12 16:36:02) 87c23a2276846ecc4edfa476aa6408da85c7f80705a24410ea159d06f17b2f9b

herr_munkakori_1505226994.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2017-09-12 16:36:34) 47aaae6002e8bc7131676e100e10dd3c90b6212dd99cbc45a91d953291132b9f

herr_szerzodes_1505227021.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2017-09-12 16:37:01) 349216019a1cdae3c1598640648944d300117295e54a73454898abce98bdf1ab

hiervarter_bizonyitvany_1505227037.pdf (Szerkesztés alatt, 143 Kb, 2017-09-12 16:37:17)
a8b5b69536dfbdb7a4625430a9eae6c5b428a44abb28e9f4b615d6da8c705284

horatio_szerzodes_1505227046.pdf (Szerkesztés alatt, 350 Kb, 2017-09-12 16:37:26)
1dc9c442b78c6955d18ff656a17e76bc295e97656476cd91c66f04f2b888c260

nagyj_licenszc.2_1505227054.pdf (Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2017-09-12 16:37:34) 7f571507d5032534c2b3e6a64596e7c7a8df0ca83f0db620b3a823967e4fcada

nagyj_licenszc_1505227061.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2017-09-12 16:37:41) bc413c3744cbe36b54bfda3821065d581aa3e3f539ddca4ecb3c780a3031c9bb

nagyj_munkakori_1505227071.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2017-09-12 16:37:51) 9a567d7dc6f54db2c71dca512404b7951af3a21109bc5dad06a4dfc67e3525d5

nagyj_szerzodes_1505227082.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2017-09-12 16:38:02) 456691f015b6ec7f032f35ce3a0f86a4891ee1ccbe54186d9aa54eb025a15969

selmeczi_bizonyitvany_1505227089.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2017-09-12 16:38:09)
3122d4f499f799d86f597e2d9dd8da877ada541091d1b5f966e47ed323f40ca1

selmeczi_licenszb.2_1505227098.pdf (Szerkesztés alatt, 175 Kb, 2017-09-12 16:38:18)
2143866daedd10d5d2e99d873f5a3e09b8de4cbcacedae9ca5dbeada27bdaaf4

selmeczi_licenszb_1505227107.pdf (Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2017-09-12 16:38:27)
1b3cd2229ac411b271926c85ec73450b5afd98aa209f7b8ff0ae84b564bb1ce3

selmeczi_munkakori_1505227119.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2017-09-12 16:38:39)
ae40af89aaea92a0f62c8518d2581c3987b154be9c7d726a3a4c2b52fb39ecf8

selmeczi_szerzodes_1505227131.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2017-09-12 16:38:51)
f7e9ab42b768162952abce5ae65f1d85b751623b37f18e2d9c07969318025c8f

szombathy_bizonyitvany_1505227144.pdf (Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2017-09-12 16:39:04)
90d51607c26f67b7268b1f740563ebb2a877fc011dd0683771b4dd732c9d3eba

szombathy_licensza.2_1505227155.pdf (Szerkesztés alatt, 237 Kb, 2017-09-12 16:39:15)
513cf60e96ff34a952b15530956bb1202a4a91ef18f22c5a24dd87478f7563ee

szombathy_licensza_1505227163.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2017-09-12 16:39:23)
5e19ad4c808cd42e7447ba0f19906b8e0b5ce5bcaf9327564b8066be6b48aa92

szombathy_munkakori_1505227172.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2017-09-12 16:39:32)
a0e6f28c97cc1a936e02f3ed48ba64a4be101a4c36045e6b9533744a0cd3224c

szombathy_szerzodes_1505227181.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2017-09-12 16:39:41)
b74fde13b9db1794d198b69af91651a319127c540fdd5c050ffc1ca59f80b12f

ancsini_licenszb_1505293381.pdf (Szerkesztés alatt, 214 Kb, 2017-09-13 11:03:01)
39410d263585b00473df4c1cee7dbb9c77112d8c13d66a8688e40d9ac82b02d7

ancsini_munkakori_1505293389.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2017-09-13 11:03:09)
96ceeba1e179c1f112f126c6623172d626bbe44693a399c6fce6c21bd5c57f78

ancsini_szerzodes_1505293396.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2017-09-13 11:03:16)
e58ba4c27167873b024c476e75be5f0ceaaf9a9e6b99858b9ad58e2cf5e004a9

ancsini-licenszb.2_1505293404.pdf (Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2017-09-13 11:03:24)
dbe6d96f5ea79040f1db42e285adcd5df1ee2f690a249ed63349411404e64329

fekete_munkakori_1505293435.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2017-09-13 11:03:55)
b6b95ee45fe07234d89696b6da2847b5b3b921cfc4da9208c46a1d6ada8b3a95

nagyv_szerzodes_1505293445.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2017-09-13 11:04:05)
6ad84735e6b7d034f5518a7db67965fbc7b26d789a82b02712072b1ccf63579a

kantor_munkakori_1505293480.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2017-09-13 11:04:40) e836c95f6b031a8173af75c96b8e015b6ae9abe5195246754b90f718cd2ffc3b

nagyv_munkakori_1505294935.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2017-09-13 11:28:55) c65e0e17f51e85974ae444ff862d0a3d6bc83cc312a03179418cf66d3c77c8dc

nyilatkozatmasszor_1505295332.pdf (Szerkesztés alatt, 178 Kb, 2017-09-13 11:35:32)
959be7825e8da6d8b0461ad621bd60e2f9cff45f41d323178463221c0f0bede0

UTE Profi Sport Kft. (Szövetségi feltételrendszer teljesítése az NB1-es Bajnokságára vonatkozóan) együttműködés melléklete

egyuttmukodesimegallapodas_15053124_1513242633.pdf (Hiánypótlás, 727 Kb, 2017-12-14 10:10:33)
50dc5e0b6254735e374819a828dfd6c3357bdc83adcdd1e8764306fb5fb746e9

egyuttmukodesimegallapodas_1505312417.pdf (Szerkesztés alatt, 727 Kb, 2017-09-13 16:20:17)
50dc5e0b6254735e374819a828dfd6c3357bdc83adcdd1e8764306fb5fb746e9

indulasijogatruhazasa_1505295419.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-09-13 11:36:59)
f6b3945e6cb367a8fe8c583dcaf2bc730cd12b324dbad4238d54a1efc7c328a6

edző (Edző) melléklete
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ancsink_bizonyitvany_1505393650.pdf (Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2017-09-14 14:54:10)
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