
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  RÖPKE Kecskeméti Röplabda Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  RÖPKE SE

Gazdálkodási formakód  113

A kérelmező szervezet státusza:  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:  NBII

Utánpótlás csapat:  Van

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

Adószám  18369377-1-03

Bankszámlaszám  11732002-20391775-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás egyéb

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás egyéb

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6000  Város  Kecskemét

Közterület neve  Téglagyár  Közterület jellege  utca

Házszám  22  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6000  Város  Kecskemét

Közterület neve  Téglagyár  Közterület jellege  utca

Házszám  22  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 775 88 57  Fax  -

Honlap  www.ropkese.hu  E-mail cím  robert.kasa@yahoo.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kása Róbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 775 88 57  E-mail cím  robert.kasa@yahoo.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kása Róbert +36 70 775 88 57 robert.kasa@yahoo.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Kecskemét Városi Önkormányzat KLIK 5 Felk. és versenyeztetés

Zrínyi Ilona Általános Iskola Kecskemét Városi Önkormányzat KLIK 4 Felkészülés

Kecskeméti Szakképzési Centrum Kecskemét Városi Önkormányzat KLIK 2 Felkészülés

Milyen egyéb röplabda sportszervezettel van együttműködési megállapodása

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

Hírös Sport Nonprofit Kft. 6000 Kecskemét Olimpia utca 1/a utánpótlás felkészítése és versenyeztetése Egyéb

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2006-11-30

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2007-01-30

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 2,5 MFt 5 MFt 5 MFt

Állami támogatás 0,6 MFt 0 MFt 0,5 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,3 MFt 0,4 MFt 0,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 2,8 MFt

Egyéb támogatás 6,5 MFt 3,8 MFt 5 MFt

Összesen 9,9 MFt 9,2 MFt 13,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 5,8 MFt 6,2 MFt 7,3 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,5 MFt 2,2 MFt 1,5 MFt

Anyagköltség 0,4 MFt 0 MFt 2,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,2 MFt 0,4 MFt 0,7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0,7 MFt

Összesen 8,9 MFt 8,8 MFt 12,7 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 8,1 MFt 0 MFt 0 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 642 457 Ft 12 849 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

178 754 Ft 3 575 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

1 631 458 Ft 32 629 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

6 560 288 Ft 131 206 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 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:

2007-ben alakult egyesületünk a közelmúltban fontos stratégiai döntéseket hozott. Az elmúlt években is igyekeztünk minél jobb feltételeket biztosítani a nálunk
sportoló fiataloknak, ennek érdekében eredményesen működtünk együtt a helyi sportiskolával. Edzésekre főleg a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, A Zrínyi Ilona
Általános Iskola és a Kecskeméti Szakképzési Centrum tornatermeit használjuk. Az idei, 2017-es évtől kezdve elkezdtünk dolgozni egy újabb együttműködésen a
Pallasz Athene Egyetem vezetőivel. Ennek lényege, hogy klubunk biztosítja a szakmai hátteret ahhoz, hogy alőbb az egyetemi bajnokságban, majd később a felnőtt
bajnokságban is szerepelni tudjanak az intézmény diákjai, fiú és lány csapatok egyaránt. Az egyetem pedig a szerződésben vállalta, hogy a röplbada edzések
kiválthatják a testnevelés tantárgyat, illetve mentorprogrammal segíti a RÖPKE SE egyetemi sportolóit. Célunk, hogy olyan egyetemi röplabda élet alakuljon ki, ami
már presztízst is jelenthet azoknak a kecskeméti fiataloknak, akik az egyetem által kínált továbbtanulási lehetőségek valamelyikére jelentkeznek. Ez elősegíti
utánpótlás bázisunk megtartását, segítségünkre lehet abban, hogy a tömeges elvándorlás más városok intézményeibe ne veszélyeztesse a felnőtt csapatunk
utánpótlását. Elképzelésünk szerint az első évben az egyetem lány és fiú csapata részt vesz az összes olyan rendezvényen, amit felsőfokú intézmények tanulóinak
írnak ki, valamint a népszerű mix röplabda tornákon, és szeretnénk megszervezni egy amatőr egyetemi kupát is. A második évtől pedig az egyetemi csapatokatz
szeretnénk elindítani az MRSZ versenyrendszerében utánpótlás, esetleg felnőtt bajnokságban is. Pályázatunkban elsősorban a szükséges alapvető edzésfeltételek
megteremtéséhez kérjük a szövetség segítségét, ami jelentősen hozzájárulna ahhoz, hogy később az MRSZ versenyrendszerébe való csatlakozás alkalmával egy
kimutatható létszámnövekedést tudjunk regisztrálni. További elképzelésünk az volt, hogy felkeressük azokat a középiskolás lányokat, akik általános iskolában
röplabdáztak, de utána abbahagyták a játékot különböző okok miatt. Nemcsak azokat a lányokat kerestük fel, akik a „röplabdás” iskolákban azért a diákolimpián még
játszanak, hanem azokat is, ahol nincs iskolai csapat, de általános iskolában még rendszeresen jártak edzésre, versenyekre. Úgy gondoljuk, hogy törekvéseink
összhangban vannak a szövetség sportági startégiájával, és bízunk benne, hogy támogatásra méltónak találják pályázatunkat. 

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

A tornaterem öltözői az elmúlt években a rendszeres használat következtében jelentősen amortizálódtak. Jelen sprotfejlesztési programunk keretei között szeretnénk
ezeket a helységeket felújítani. Műszaki tartalmát tekintve a beruházás magába foglalná a falak újrafestését, a nyílászárók cseréjét , gépészeti munkálatokat és a
vizesblokkok korszerűsítését. A projekt megvalósítását a támogatási pénzek beérkezésével párhuzamosan tervezzük. Terveink szerint a legnagyobb összegek a
decemberi adófeltöltési időszak után, jövő évv januárjában várhatóak. Ennek megfelelően februárban már szeretnénk megkezdeni a tervezett munkálatokat, hogy a
tavaszi időszakban már megújult körülmények között működhessünk. 

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

A Magyar Röplabda Szövetség stratégiájában kiemelt szerepet kap a röplabda tömegbázisának folyamatos szélesítése, az infrastrukturális és szervezeti keretek
biztosítása, a felkészült szakemberállomány bevonása és az ezekhez szükséges finanszírozási források megteremtése. Sportfejlesztési programunk kiemelt célja a
szövetségi irányhoz illeszkedő hosszú távú gondolkodás, tervezés. Habár az elmúlt évtizedekben a röplabda vitathatatlanul veszített népszerűségéből, a jelen
fejlesztései jó alapot nyújthatnak ahhoz, hogy a sportág újra az ország egyik legnépszerűbb sportja lehessen. Ehhez a törekvéshez szeretnénk mi is hozzájárulni
programunk megvalósításával. 

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

Sportfejlesztési programunk számos pozitív társadalmi változás lehetőségét foglalja magában. A kitűzött célok - az utánpótlás bázis szélesítése, infrastrukturális
fejlesztések, szakember állomány bővítése és képzése - a sport minden szféráját (iskolai- és diáksport, rekreációs és szabadidősport, versenysport) pozitívan érintik.
A várható hatások összhangban vannak mind a Sport XXI Nemzeti Sportstratégia, mind az Európa Bizottság által elfogadott Fehér Könyv a sportról alapján
megfogalmazott legfontosabb társadalmi célokkal úgy, mint a sport szerepének erősítése az oktatásban, a népegészség javítása, közösségi érzés és produktivitás
elősegítése. Amennyiben terveink megvalósításával sikerül egy hatékonyan és eredményesen működő sportszervezetet kialakítanunk, úgy reményeink szerint egyre
több fiatal számára tudunk majd lehetőséget biztosítani a fejlődésre és előrelépésre, vagy pusztán a szabadidő hasznos eltöltésére. Ezáltal szeretnénk elérni, hogy a
sport széles rétegek mindennapi tevékenységévé váljon, mi pedig minél több képzett játékost adni a magyar röplabdának. Sportfejlesztési programunknak a várható
társadalmi hatások mellett gazdasági jelentősége is van. Fontosnak tartjuk, hogy tervezett beruházásaink megvalósítása során minél több helyi vállalkozót, kivitelezőt
vonjunk be a munkálatokba. Emellett szeretnénk a jövőben személyi állomány terén is fejlődni, minél több felkészült és elhivatott edző, illetve sportszakember
alkalmazása és folyamatos továbbképzése által. Az ő kiválasztásuk során is szeretnénk elsősorban a környékbeli lakosságra támaszkodni. Bízunk benne, hogy
ezáltal is hozzá tudunk járulni településünk fejlődéséhez.
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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)

Marketing munkatárs Egyéb 40 9 20 000 Ft 3 960 Ft 215 640 Ft

Ügyvezető EKHO 100 7 125 000 Ft 25 000 Ft 1 050 000 Ft

140 16 145 000 Ft 28 960 Ft 1 265 640 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Munkakör Végzettsé
g

Indoklás Melléklet

Marketing
munkatárs

Marketing szakember Nem
releváns

Az egyesületre vonatkozó marketing és kommunikációs feladatok ellátásáért
felelős szakember.

Ügyvezető Egyéb Nem
releváns

Az egyesület stratégiai és operatív feladatait látja el, vezeti a szervezetet.

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)

623 183 Ft 6 425 Ft 12 849 Ft 642 457 Ft 642 457 Ft 1 278 489 Ft 1 284 914 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 Számítógép, laptop /op+office/ db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

250 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Számítógép, laptop
/op+office/

Felkészüléssel és versenyeztetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátására.

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)

173 391 Ft 1 788 Ft 3 575 Ft 178 754 Ft 76 609 Ft 253 575 Ft 255 363 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. Öltöző felújítási munkák 2018-02-26 2018-05-04 2018-05-07 2 281 710 Ft

2 281 710 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Öltöző felújítási munkák 6000
Kecskemét
Nyíri út
32

2506/2 önkormányzati Az egyesületünk által rendszeresen használt
tornaterem öltözőinek minősége az elmúlt években
nagymértékben romlott. A felújítással szeretnénk
minőségi körülményeket teremteni csapataink
mindennapos foglalkozásaihoz.

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. 1 582 514 Ft 16 315 Ft 32 629 Ft 1 631 458 Ft 699 196 Ft 2 314 339 Ft 2 330 654 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: Nem

Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is
(vegyes igazolások száma): 0

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 0 0 - 0 0 - 0

U11 - szupermini 0 0 - 0 0 - 0

U13 - mini 0 0 0 0 0 0 0

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

U15 0 0 0 0 0 0 0

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

U17 - serdülő 0 0 0 0 0 0 0

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

U19 - ifjúsági 16 0 1 0 0 0 1

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

U21 - junior 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 16 0 1 0 0 0 1
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NBII

Együttműködési megállapodások alapján legmagasabb bajnoki
osztály:

Egyéb

Megállapított legmagasabb bajnoki osztály: NBII

Igazolt játékosok száma: 16 fő

Vállalt játékosok száma: 0 fő

Nem figyelembe vett korosztályok: U10, U11, U13 Férfi, U13 Női, U14 Férfi, U14 Női, U15 Férfi, U15 Női, U16 Férfi, U16 Női, U17
Férfi, U17 Női, U18 Férfi, U18 Női, U19 Férfi, U20 Férfi, U20 Női, U21 Férfi, U21 Női

Figyelembe vett igazolt játékosok száma: 16 fő

Figyelembe vett vállalt játékosok száma:: 0 fő

Adatok alapján meghatározott támogatási sáv: 450 000 Ft/fő

Igazolt játékosok után járó támogatás: 16 fő * 450 000 Ft/fő = 7 200 000 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás: 0 fő * 450 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

Vállalt játékosok után járó támogatás: 0 fő * (450 000 Ft/fő * 0.2) = 0 Ft

Maximum igényelhető teljes támogatás utánpótlás
jogcímen: 7 200 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék Verseny Oszlop /pár/ hüvelyes pár 1 500 000
Ft

500 000 Ft

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

200 000 Ft

Pályatartozék Oszlop /pár/ mobil (ellensúlyos) pár 1 500 000
Ft

500 000 Ft

Sporteszköz Labdatartó kocsi db 3 33 000 Ft 99 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 20 30 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés Mérkőzésgarnitúra szett 32 9 000 Ft 288 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 20 1 700 Ft 34 000 Ft

Sportfelszerelés Utazómelegítő szett 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés utazó póló db 20 8 000 Ft 160 000 Ft

Sportfelszerelés Röplabda (terem, strand hivatalos
versenylabda)

db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (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)

Terem U19 Budapest/megyei
jogú város

4 000 Ft 6 10 60 240 000 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)

Edző EKHO 80 9 112 000 Ft 22 400 Ft 1 209 600 Ft

Sportszervező Egyéb 80 6 60 000 Ft 12 000 Ft 432 000 Ft

Sportmunkatárs EKHO 40 9 56 000 Ft 11 200 Ft 604 800 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Pozíció
megnevezése

Munkakör Licensz Foglalkoztatott
korosztály

Indoklás Melléklet

Edző Edző B U19 A csapat felkészítéséért és versenyeztetéséért felelős
sportszakember.

Sportszervező Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem
rel.

U19 Az egyesület működésével kapcsolatos operatív feladatok
ellátásáért felelős szakember.

Sportmunkatárs Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem
rel.

U19 Az utánpótlás csapatok versenyeztetéséhez kapcsolódó feladatok
ellátásáért felelős szakember.
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 081 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 475 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 240 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 850 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 246 400 Ft

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

Összesen 7 092 400 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)

6 363 479 Ft 65 603 Ft 131 206 Ft 6 560 288 Ft 728 921 Ft 7 223 606 Ft 7 289 209 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

Személyi jellegű 12 849 Ft 12 849 Ft 6 425 Ft 19 274 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 575 Ft 3 575 Ft 1 788 Ft 5 363 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 32 629 Ft 32 629 Ft 16 315 Ft 48 944 Ft

Utánpótlás-nevelés 131 206 Ft 131 206 Ft 65 603 Ft 196 809 Ft

Összesen 180 259 Ft  270 389 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Sportfejlesztési program elkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program elkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Sportfejlesztési program elkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési program elkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására.
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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: Kecskemét, 2017. 12. 10.
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Nyilatkozat 2

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

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

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program 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: Kecskemét, 2017. 12. 10.
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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 Kása Róbert (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó RÖPKE Kecskeméti Röplabda Sportegyesület

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a RÖPKE Kecskeméti Röplabda

Sportegyesület (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

☑ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: egyéb

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: Kecskemét, 2017. 12. 10.

..........................................................
aláírás
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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
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 Kása Róbert (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS 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.

Kecskemét, 2017. 12. 10.

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 Röplabda

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

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: Kecskemét, 2017. 12. 10. Kása Róbert 
elnök 

RÖPKE Kecskeméti Röplabda Sportegyesület
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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)

0 Ft 0 Ft

Kelt: Kecskemét, 2017. 12. 10.
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Mellékletek

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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)

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

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)

Hírös Sport Nonprofit Kft. (utánpótlás felkészítése és versenyeztetése) együttműködés melléklete

Marketing munkatárs (Marketing szakember) melléklete

Ügyvezető (Egyéb) melléklete

Edző (Edző) melléklete

Sportszervező (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Sportmunkatárs (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Kelt: Kecskemét, 2017. 12. 10.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 623 183 Ft 6 425 Ft 12 849 Ft 642 457 Ft 642 457 Ft 1 278 489 Ft 1 284 914 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 1 755 905 Ft 18 103 Ft 36 204 Ft 1 810 212 Ft 775 805 Ft 2 567 914 Ft 2 586 017 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

173 391 Ft 1 788 Ft 3 575 Ft 178 754 Ft 76 609 Ft 253 575 Ft 255 363 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

1 582 514 Ft 16 315 Ft 32 629 Ft 1 631 458 Ft 699 196 Ft 2 314 339 Ft 2 330 654 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 363 479 Ft 65 603 Ft 131 206 Ft 6 560 288 Ft 728 921 Ft 7 223 606 Ft 7 289 209 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 8 742 567 Ft 90 130 Ft 180 259 Ft 9 012 957 Ft 2 147 183 Ft 11 070 009 Ft 11 160 139 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (48 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1505761195.jpg (Szerkesztés alatt, 191 Kb, 2017-09-18 20:59:55) 4644e0058be06cf06baaa596a012712d8d08310d8ef00c771f5b9633528cbaf8

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)

alairasicimpeldany001_1505247214.jpg (Szerkesztés alatt, 351 Kb, 2017-09-12 22:13:34)
63f8137558134659c850701bd6478996b154b27fe5788f77b7fe32f801729715

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

ujmicrosoftword-dokumentum_1505761276.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2017-09-18 21:01:16)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

teremberletiszerzodes1._1511813252.jpg (Hiánypótlás, 394 Kb, 2017-11-27 21:07:32)
8930561e187416c0ce68a041fd45bc3b34c2d939964263223202d2dea9647c8e

teremberletszrzodes2._1511813264.jpg (Hiánypótlás, 478 Kb, 2017-11-27 21:07:44) d5816357277422760baad3b4ef307f666ffaef65622b140670c295fe024219d5

teremberletiszerzodes3._1511813284.jpg (Hiánypótlás, 484 Kb, 2017-11-27 21:08:04)
4fe659b169c0c8b150d648a14f9e0f636c788200a4c8fc03576e174603776e9c

teremberletiszerzodes4._1511813307.jpg (Hiánypótlás, 215 Kb, 2017-11-27 21:08:27)
4e33ec52eda1eaded64159324af2b261fb44ca4e328d6fc177adabd59bbc1543

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

ujmicrosoftword-dokumentum_1505761365.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2017-09-18 21:02:45)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1511813904.docx (Hiánypótlás, 0 B, 2017-11-27 21:18:24)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

ujmicrosoftword-dokumentum_1505761339.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2017-09-18 21:02:19)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1511813701.docx (Hiánypótlás, 0 B, 2017-11-27 21:15:01)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

ujmicrosoftword-dokumentum_1505761331.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2017-09-18 21:02:11)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1511813912.docx (Hiánypótlás, 0 B, 2017-11-27 21:18:32)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

ujmicrosoftword-dokumentum_1505761357.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2017-09-18 21:02:37)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1511813919.docx (Hiánypótlás, 0 B, 2017-11-27 21:18:39)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

deminimis_1505761244.jpg (Szerkesztés alatt, 302 Kb, 2017-09-18 21:00:44) 9d3a6b566c521e1fb7f24885845d1fa4f5b41603c2214855b28648dc0b082182

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

ujmicrosoftword-dokumentum_1505761207.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2017-09-18 21:00:07)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

emminyilatkozat1.001_1511813364.jpg (Hiánypótlás, 452 Kb, 2017-11-27 21:09:24)
1562426c3b8d23d9f591f022ce423a651deaaf2a1d69627cde32a4a3aca63e35

emminyilatkozat2.001_1511813372.jpg (Hiánypótlás, 169 Kb, 2017-11-27 21:09:32) 91a0b672f036d7392ed41d26cf4e18fc1a219065e00f1fed9ea8771bc21a6a12

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

kivonat_1505640269.pdf (Szerkesztés alatt, 789 Kb, 2017-09-17 11:24:29) c8e39f00b6d325e8d55cbfda2d94f92d76abb27b33612b1fbf026dd32b4f437c

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

ujmicrosoftword-dokumentum_1505761264.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2017-09-18 21:01:04)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

igazgatasidijbizonylat_ropke_1511813494.jpg (Hiánypótlás, 121 Kb, 2017-11-27 21:11:34)
206ba20ded8d3a5ac0776352accff111d2a4fd6b1270f96863af2bd802d0a33f

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
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ujmicrosoftword-dokumentum_1505761375.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2017-09-18 21:02:55)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1511813855.docx (Hiánypótlás, 0 B, 2017-11-27 21:17:35)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

nav_1505639837.jpg (Szerkesztés alatt, 401 Kb, 2017-09-17 11:17:17) f5ca6dc40753aac2255fbaf117d993d45354905ed03bec065e9146844163a261

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1505761231.jpg (Szerkesztés alatt, 611 Kb, 2017-09-18 21:00:31) 8551589de7bda6a9a5bf217740bedaccb61fac9bb37ef8eb94d0685bf290e380

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemrelevans_1505761321.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-09-18 21:02:01) 21e8ec24dc7dba7af66ae0007464ced962ed0974c65bd46e1ce8baa72ab5fed9

ujmicrosoftword-dokumentum_1511813675.docx (Hiánypótlás, 0 B, 2017-11-27 21:14:35)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

ujmicrosoftword-dokumentum_1505761314.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2017-09-18 21:01:54)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1511813668.docx (Hiánypótlás, 0 B, 2017-11-27 21:14:28)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

ujmicrosoftword-dokumentum_1505761294.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2017-09-18 21:01:34)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

teremberletiszerzodes1._1511813589.jpg (Hiánypótlás, 394 Kb, 2017-11-27 21:13:09)
8930561e187416c0ce68a041fd45bc3b34c2d939964263223202d2dea9647c8e

teremberletszrzodes2._1511813639.jpg (Hiánypótlás, 478 Kb, 2017-11-27 21:13:59) d5816357277422760baad3b4ef307f666ffaef65622b140670c295fe024219d5

teremberletiszerzodes3._1511813651.jpg (Hiánypótlás, 484 Kb, 2017-11-27 21:14:11)
4fe659b169c0c8b150d648a14f9e0f636c788200a4c8fc03576e174603776e9c

teremberletiszerzodes4._1511813659.jpg (Hiánypótlás, 215 Kb, 2017-11-27 21:14:19)
4e33ec52eda1eaded64159324af2b261fb44ca4e328d6fc177adabd59bbc1543

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

ujmicrosoftword-dokumentum_1505761304.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2017-09-18 21:01:44)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

tulajdonilap_ropke_1511813323.jpg (Hiánypótlás, 141 Kb, 2017-11-27 21:08:43) 2569f16228b7e69adbed44a38305bf3a3258e130f2d8a894d60215760e58a0d7

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

ujmicrosoftword-dokumentum_1505761284.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2017-09-18 21:01:24)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

tulajdonosihozzajarulas_ropke_1511813348.jpg (Hiánypótlás, 607 Kb, 2017-11-27 21:09:08)
8977aa1bcf16d60a5cec7cdbab4b44653239337c6101f266423fae3e481e84d3

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

arajanlatokmrsz-ropke2017_1505677685.xls (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2017-09-17 21:48:05)
e3e4cceb6044554127343826ed97ec23ef5368705d3b32325f668c15081d6f06

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

arajanlatokmrsz-ropke2017_1505677714.xls (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2017-09-17 21:48:34)
e3e4cceb6044554127343826ed97ec23ef5368705d3b32325f668c15081d6f06

ujmicrosoftword-dokumentum_1511813692.docx (Hiánypótlás, 0 B, 2017-11-27 21:14:52)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

ropkese-kasarobertedzoimegbiz_1505677662.doc (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2017-09-17 21:47:42)
aee1cfc11967f7cc43b5917f15eb7a297be155b8c3fe16aa4396b99e056ef95c

diploma-kasarobert-efop001_1511813236.jpg (Hiánypótlás, 359 Kb, 2017-11-27 21:07:16)
558d1100f20e11b4372eeca75984e82a77359946ba5dee985a9660a2f0a03f70

Hírös Sport Nonprofit Kft. (utánpótlás felkészítése és versenyeztetése) együttműködés melléklete

egyuttmukodesi_1505640604.pdf (Szerkesztés alatt, 782 Kb, 2017-09-17 11:30:04)
88d27304b48903c67937a98bb25a9150c34babf29e50cc8ae0e195db089d4f24

Edző (Edző) melléklete

ropkese-kasarobertedzoimegbiz_1505673560.doc (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2017-09-17 20:39:20)
aee1cfc11967f7cc43b5917f15eb7a297be155b8c3fe16aa4396b99e056ef95c
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diploma-kasarobert-efop001_1511552745.jpg (Hiánypótlás, 359 Kb, 2017-11-24 20:45:45)
558d1100f20e11b4372eeca75984e82a77359946ba5dee985a9660a2f0a03f70

diploma-kasarobert-efop001_1511813882.jpg (Hiánypótlás, 359 Kb, 2017-11-27 21:18:02)
558d1100f20e11b4372eeca75984e82a77359946ba5dee985a9660a2f0a03f70
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