
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:  NBI

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:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

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

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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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

Kormos Erika +36 30 851 92 87 kormoserika1@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

II. Rákóczi Ferenc Általános IskolaKecskemét Városi ÖnkormányzatKLIK 5 Felk. és versenyeztetés

Zrínyi Ilona Általános Iskola Kecskemét Városi ÖnkormányzatKLIK 4 Felkészülés

Kecskeméti Szakképzési CentrumKecskemét Városi ÖnkormányzatKLIK 2 Felkészülés

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):  

be/SFPHP02-00211/2018/MRSZ

2018-09-28 12:26 2 / 32



Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 5 5 5

Állami támogatás 0 0.5 0.5

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0.4 0.4 0.4

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 2.8 4

Egyéb támogatás 3.8 5 4.5

Összesen 9.2 13.7 14.4

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 6.2 7.3 7.5

Működési költségek (rezsi) 2.2 1.5 1.8

Anyagköltség 0 2.5 3

Igénybe vett szolgáltatás 0.4 0.7 1

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 0.7 1

Összesen 8.8 12.7 14.3

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

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 8.1 0 0
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatás Közreműködői Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 3459898 69198  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

22378550 447571 Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 0

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatás

16200342 324007 Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Szakképzés 0 0

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

Közreműködői díj   
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-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 tárgyév során nem tervezünk ingatlanberuházást megvalósítani. 

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

Folytatni szeretnénk az előző évadban megkezdett fejlesztéseinket, amit az alábbi pontokban foglalhatunk össze: - egyesületünk szervezetfejlesztése - utánpótlás
bázisunk stabilizálása további inaktív játékosok, és iskolák bevonásával, - a sportiskolával és az egyetemmel megkötött együttműködésünk folytatása, és az
együttműködés területeinek kiszélesítése Az előző szezonban az évekig röplabdázó, de az azt abbahagyó játékosok megkeresése, és bevonása az utánpótlás
csapatunk munkájába sikeres volt hiszen nagy részük jövőre is tagja lesz U19-es keretünket. Toborzásunkat a továbbiakban is folytatjuk még több olyan középiskola
bevonásával, ahol nem a röplabda az alapsportág de sok olyan játékos van, aki szívesen újrakezdené a röplabdát megfelelő körülmények között. Ehhez a
szándékhoz jól illeszkedik a sportiskola törekvése is amely több csapatot is szervez korosztályonként elősegítve ezzel, hogy többen jussanak játéklehetőséghez, és
fellépve az U19 korosztályban is megtalálják a RÖPKE SE keretein belül a sportolási lehetőségüket.Fontosnak tartjuk az egyetemi együttműködésünk folytatását, és
fejlesztését eredeti célunknak megfelelően, amelyben kredit értékű röplabda képzést folytatunk heti 2 alkalommal lány egyetemi hallgatók részére.Ahogy az eddigi
munkánk is mutatja az egyetemmel való együttműködés egy régóta meglévő hiányt oldott meg: sok olyan hallgatót tudunk így megszólítani akik régebben
röplabdáztak, és szívesen folytatnák szervezett keretek között, vagy éppen az utánpótlásunk tehetséges játékosai maradnak a városben az egyetemi
együttműködésnek köszönhetően.Ebben a formában ez a munka az egész kecskeméti röplabda számára hasznos, legyen az lány, vagy fiú egyaránt. Ezért örülünk
különösen, és köszönjük a lehetőséget, hogy a TAO bencmarkban megfogalmazott lehetőség segítségével indulhat egyetemi fiú csapatunk az NBII osztályban.
Ahhoz, hogy az előzőekben megfogalmazott törekvéseink sikeresek, és hosszútávon fenntarthatóak legyenek mindenképpen szükségesnek tartjuk a szakember
utánpótlás kérdését, és a háttérmunkához szükséges humán erőforrás megteremtését.Ennek jegyében több olyan ambíciózus fiatalt iskolázunk be, akik szívesen
csatlakoznak későbbiekben egyesületünk munkájához edzőként, vagy egyéb területeken (marketing, menedzsment) egyaránt.Jelenleg is sikerült több olyan embert,
fiatalt, és szakembert megynyernünk elképzeléseinknek akik segítik egyesületünk mindennapi munkáját. 

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

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Adózás módja Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások (Ft/hó

)

Munkál-
tatói járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Kása Róbert EKHO 80 12 300000 60000 4320000

Böröczkyné Verebélyi ZsuzsannaEgyéb 80 12 120000 23000 1716000

Juhász Zoltán EKHO 40 10 35000 7000 420000

Gál Zsombor Egyéb 40 10 30000 6000 360000

240 44 485 000 Ft 96 000 Ft 6 816 000 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Adóazonosít
ó

Születési
dátum

Munkakör Végzettsé
g

Indoklás Melléklet

Kása Róbert 8388661094 1973-05-31 Gazdasági szakember Nem
releváns

A klub működéséhez kapcsolódó gazdasági
feladatokért felelős vezető szakember.

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna8386350512 1972-10-12 Pénzügyi szakember Nem
releváns

A klub működéséhez kapcsolódó pénzügyi
feladatokért felelős szakember.

Juhász Zoltán 8466990100 1994-11-10 Marketing szakember Nem
releváns

A klub működéséhez kapcsolódó marketing és
kommunikációs feladatokért felelős szakember.

Gál Zsombor 8473432738 1996-08-15 Marketing szakember Nem
releváns

A klub működéséhez kapcsolódó marketing és
kommunikációs feladatokért felelős szakember.

2018/19 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)

3356102 34599 69198 3459898 3459898 6885198 6919797
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 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 150000 150000

Személyszállítási
eszköz

Kisbusz 18+2 fős db 1 30000000 30000000

Sporteszköz Cseretábla készlet szett 1 200000 200000

Pályatartozék Bírói állvány /hálóhoz/ db 1 300000 300000

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 5 40000 200000

Sportfelszerelés mérkőzés mez db 15 12000 180000

Sportfelszerelés mérkőzés nadrág db 15 6000 90000

Sportfelszerelés Utazómelegítő szett 3 20000 60000

Sportfelszerelés Hátizsák db 3 12000 36000

Sportfelszerelés Széldzseki db 3 6000 18000

Sporteszköz Dinamikus ülőpárna db 8 8000 64000

Informatikai eszköz Teleobjektív db 0 200000 0

31 298 000 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Videokamera (állvánnyal, memóriakártyával)Adminisztrációs és elemzési feladatok ellátására.

Kisbusz 18+2 fős Utánpótlás csapataink felkészítésével és versenyeztetésével kapcsolatos utaztatások lebonyolítására.

Cseretábla készlet Mérkőzések lebonyolításához szükséges eszköz.

Bírói állvány /hálóhoz/ Mérkőzések lebonyolításához szükséges eszköz.

cipő teremhez Nem utánpótlás korú játékosaink felszerelésére.

mérkőzés mez Nem utánpótlás korú játékosaink felszerelésére.

mérkőzés nadrág Nem utánpótlás korú játékosaink felszerelésére.

Utazómelegítő Nem utánpótlás korú játékosaink felszerelésére.

Hátizsák Nem utánpótlás korú játékosaink felszerelésére.

Széldzseki Nem utánpótlás korú játékosaink felszerelésére.

Dinamikus ülőpárna A párna optimalizálja a testtartást, tehermentesíti a gerincet,csökkenti a nyak, hát és derékfájást, erősíti a hát, derék, medence
és comb izmait.

Teleobjektív Adminisztrációs, marketing és kommunikációs feladatok magas szintű ellátására. Nikon AF-S70-300mm
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2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

21707193 223785 447571 22378550 9590807 31745571 31969356
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 0 0 0 0 0 0

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

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

U10 és U11 korosztályok esetében az összes (férfi, női, vegyes) csapat számát kell feltüntetni a Női 17/18 indított csapat és a indítandó és a Női 18/19 indítandó
csapat oszlopokban!

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok

Korosztály Női Női 17/18
indított csapat

Női 18/19
indítandó csapat

Férfi Férfi 17/18
indított csapat

Férfi 18/19
indítandó csapat

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 1 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

U22 - junior (csak
strand)

0 0 0 0 0 0 0

Egyetemi/főiskolai 0 0 0 11 0 1 1

ÖSSZESEN 16 1 1 11 0 1 2

A teljes igazolt UP játékosok számának Részvétel StartUP eseményen Igényelhető összeg a teljes igazolt létszámra

nincs strandröplabda UP játékosom
-

min. 1 eseményen

min. 2 eseményen

min. 3 eseményen

min. 4 eseményen

min. 5 eseményen

-

400 000 Ft/fő

460 000 Ft/fő

490 000 Ft/fő

520 000 Ft/fő

550 000 Ft/fő

Teremröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők

Az U13-as korosztályban megadott csapatok közül mennyi indult országos bajnokságban: 0

Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is

(vegyes igazolások száma): 0

2017/2018-as U21-U19-U17 bajnokságban az 1-6. helyezést elért csapatok száma: 1

Strandröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők

Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány u14-u22 korosztályú játékosa van, akik 5*-os versenyen (a 2017-es Magyar Bajnokság) főtáblán (1-16.

hely), vagy válogatott szintűversenyrendszerben indulnak: 0

StartUP programnak megfelelő versenyek rendezésének száma: 0
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Hány UP játékos végzett a Magyar Bajnokság 1-4. helyek valamelyikén? 0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás

Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (terem): 27 fő

Vegyes igazolások száma teremröplabdából: 0 fő

Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (strand): 0 fő

17/18-ban indított csapatok csapatok száma (terem): 1

18/19-ben indítandó csapatok csapatok száma (terem): 2

17/18 indított és 18/19 indítandó csapatok száma különbözete (terem): 1

17/18-ban indított csapatok csapatok száma (strand): 0

18/19-ben indítandó csapatok csapatok száma (strand): 0

17/18 indított és 18/19 indítandó csapatok száma különbözete (strand): 0

U10, U11, U13-as OMK 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma 0

U10, U11, U13-as OMK 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: 0 csapat * 1 500 000 Ft/csapat = 0 Ft

U13 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma: 0

U13 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: 0 csapat * 3 500 000 Ft/csapat = 0 Ft

U15, U17, U19-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma: 1

U15, U17, U19-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: 1 csapat * 5 000 000 Ft/csapat = 5 000 000 Ft

U21-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma: 0

U21-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: 0 csapat * 6 500 000 Ft/csapat = 0 Ft

Teremröplabda UP játékos után járó támogatás: 400 000 Ft/fő

Igazolt játékosok után járó támogatás (terem): 27 fő * 400 000 Ft/fő = 10 800 000 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás: 0 fő * 400 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

17/18-ban indított csapatok után járó támogatás: 5 000 000 Ft

17/18 indított és 18/19 indítandó csapatok számának különbözete alapján jutó támogatás: 1 * 1500000 = 1 500 000 FT

2017/2018-as U21-U19-U17 bajnokságban az 1-6. helyezést elért csapatok után járó plusz támogatás 1 csapat * 1 000 000 Ft/csapat = 1 000 000 Ft

Teremröplabda UP játékosok és csapatok után járó teljes támogatás: 18 300 000 Ft

Strandröplabda UP játékos után járó támogatás: 0 fő * 0 Ft = 0 Ft

5*-os/válogatott versenyen indult U14-U22-es játékos után járó plusz támogatás: 0 * 60 000 Ft = 0 Ft

StartUP program versenyrendezésért járó plusz támogatás 0 * 2 000 000 Ft = 0 Ft

Magyar Bajnokság 1-4. helyén végzett UP játékosok után járó plusz támogatás 0 * 200 000 Ft = 0 Ft

Strandröplabda UP játékosok és csapatok után járó teljes támogatás: 0 Ft

Maximum igényelhető teljes támogatás utánpótlás jogcímen: 18 300 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egysé
g

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz Labdatartó kocsi db 1 50000 50000

Sporteszköz Labdatartó zsák/háló db 2 10000 20000

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 25 35000 875000

Sportfelszerelés mérkőzés mez db 32 12000 384000

Sportfelszerelés mérkőzés nadrág db 32 6000 192000

Sporteszköz Versenylabda db 10 20000 200000

Sporteszköz Edzéslabda db 10 15000 150000

Pályatartozék Antenna készlet
(tokkal)

db 2 20000 40000

Sportfelszerelés Utazómelegítő szett 25 20000 500000

Sportfelszerelés Hátizsák db 20 12000 240000

Sportfelszerelés Széldzseki db 32 6000 192000

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz orvosi táska
felszerelve

U19 db 2 20000 40000

Gyógyszer Tape BSN 5 cm U19 db 10 1900 19000

Gyógyszer Beiersdorf Tape 5 cm U19 db 10 1900 19000

Gyógyszer tape ragasztó spray U19 db 3 400 1200

Diagnosztikai eszköz tapevágó olló U19 db 1 570 570

Gyógyszer jégzselé spray U19 db 2 2500 5000

Gyógyszer bemelegítő krém U19 db 1 4500 4500

Gyógyszer Cohefix kék U19 db 3 2500 7500

Gyógyszer Sporty Cool U19 db 2 2300 4600

Gyógyszer Intensive hűtő zselé U19 db 2 4500 9000

2018/19 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

5000 16 9 144 720000

Sportcsarnok
1000 főig

U19 Budapest/megyei
jogú város

10000 11 9 99 990000
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2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Név Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

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

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Szamler László EKHO 80 12 190000 35000 2700000

Kása Róbert EKHO 160 12 250000 60000 3720000

Kereckey Beatrix EKHO 40 10 60000 12000 720000

Kovács Attila EKHO 80 9 105000 21000 1134000

Csala Bernát EKHO 40 8 60000 12000 576000

Gyurkó Sándor EKHO 80 9 117500 23500 1269000

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Adóazonosít
ó

Születési
dátum

Munkakör Licensz Foglalkoztatott
korosztály

Indoklás Melléklet

Szamler László 8368913721 1968-01-03 Technikai vezető Nem
rel.

Egyetemi/főiskolai A klub működésével kapcsolatos
operatív szakmai feladatokat látja el.

Kása Róbert 8388661094 1973-05-31 Edző D U19 A csapat felkészítéséért és
versenyeztetéséért felelős
sportszakember.

Kereckey Beatrix 8384482233 1972-04-08 Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem
rel.

U19 Az egyesület működésével kapcsolatos
adminisztratív feladatok ellátásáért
felel.

Kovács Attila 8361062009 1965-11-09 Erőnléti edző D U19 A játékosok fizikai felkészítéséért
felelős szakember.

Csala Bernát 8413940249 1980-05-02 Másodedző D U19 A csapat felkészítéséért és
versenyeztetéséért felelős
sportszakember.

Gyurkó Sándor 8360090610 1965-08-04 Edző D Egyetemi/főiskolai A csapat felkészítéséért és
versenyeztetéséért felelős
sportszakember.

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2843000

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 110370

Személyszállítási költségek 1950000

Nevezési költségek 0

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200000

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1710000

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 582000

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 10119000

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

Összesen 17514370
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2018/19 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)

15714332 162003 324007 16200342 1800038 17838377 18000380
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Általános Képzés

2018/19 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

2018/19 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 0 0 0 0 0 0
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Szakképzés

2018/19 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

2018/19 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 0 0 0 0 0 0
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Versenyeztetés

2018/19 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj 0

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja 0

Összesen 0

2018/19 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 0 0 0 0 0 0
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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 69198 69198 34599 103797

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

447571 447571 223785 671356

Utánpótlás-nevelés 324007 324007 162003 486010

Összesen 840776  1261164

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.

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, 2018. 09. 28.
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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, 2018. 09. 28.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Kása Róbert, 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 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
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

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

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
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(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

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, 2018. 09. 28.

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

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

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi 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, 2018. 09. 28.

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 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

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

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

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, 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, 2018. 09. 28. 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 2018. július 1. - 2019. 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 2018. július 1. és 2019. 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 0 Forint - 60000000

2016 0 Forint - 60000000

2017 0 Forint - 60000000

2018 636032 Forint BETON CENTER Kft. 59107785

2018 256183 Forint KOLORIT-SCREEN Kft. 59107785

892 215 Ft 298 215 570 Ft

Kelt: Kecskemét, 2018. 09. 28.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 21:54:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-20 15:23:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-20 08:59:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-07-17 10:58:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-30 18:21:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-04-30 18:22:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-30 18:23:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-08-01 22:47:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-07-22 18:59:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 22:13:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 22:14:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:

2018-07-22 19:00:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

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
(10300002-10564905-49020184)

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

Aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum

Kása Róbert (Gazdasági szakember) melléklete

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna (Pénzügyi szakember) melléklete

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-08-05 11:36:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-08-01 23:29:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-08-14 22:15:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-08-01 22:30:14

Juhász Zoltán (Marketing szakember) melléklete

Gál Zsombor (Marketing szakember) melléklete

Szamler László (Technikai vezető) melléklete

Kása Róbert (Edző) melléklete

Kereckey Beatrix (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Kovács Attila (Erőnléti edző) melléklete

Csala Bernát (Másodedző) melléklete

Gyurkó Sándor (Edző) melléklete

Kelt: Kecskemét, 2018. 09. 28.
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

Edzőtáborok száma db

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

Egyéb indikátorok:

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő

U18 fő

U17 fő

U16 fő

U15 fő

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 3356102 34599 69198 3459898 3459898 6885198 6919797

Tárgyi eszköz beruházás 21707193 223785 447571 22378550 9590807 31745571 31969356

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

21707193 223785 447571 22378550 9590807 31745571 31969356

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 0 0 0 0 0 0

- ebből utófinanszírozott 0 0 0 0 0 0 0

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

15714332 162003 324007 16200342 1800038 17838377 18000380

Képzés 0 0 0 0 0 0 0

- ebből általános képzés 0 0 0 0 0 0 0

- ebből szakképzés 0 0 0 0 0 0 0

Versenyeztetés 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 40777626 420387 840776 42038791 14850744 56469146 56889533

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10000 15000 10000 0 0 35000
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A kérelemhez tartozó mellékletek (45 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozatafatao-2018001_1525105303.jpg (Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2018-04-30 18:21:43)
5c1c8ca714b7d6e484b585e9158cd408e6793e5a7e18e714499b8a429dec8935

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_15052472141_1524230601.jpg (Szerkesztés alatt, 351 Kb, 2018-04-20 15:23:21)
63f8137558134659c850701bd6478996b154b27fe5788f77b7fe32f801729715

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

ujmicrosoftword-dokumentum_1525292047.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2018-05-02 22:14:07)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

deminimisnyilatkozat_ropke_1532278758.pdf (Hiánypótlás, 20 Kb, 2018-07-22 18:59:18)
e5cbeea384beb53ba2a53747c4c8b07a9e10bfda0d6c1aca2e254d685226336f

nyilatkozatdeminimistao-20180_1525105421.jpg (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2018-04-30 18:23:41)
2983dd0b60421657917b0193d87aad154d0d45a79c075934aa12846dfe0420c0

Egyéb dokumentumok

szervezetiabra_fin_1533155907.pdf (Hiánypótlás, 930 Kb, 2018-08-01 22:38:27) 0a6547264aae0c8c59db88d53424b154f1c7b4f69c9673b96a9a4b91e5df5c8c

email2_1533156422.pdf (Hiánypótlás, 452 Kb, 2018-08-01 22:47:02) ba3dc95b59a2daebeea0f33356ec0358c8af4d38f5a4e98dddd56acd9f650fba

allasfoglalas.jp_1531819809.jpg (Hiánypótlás, 71 Kb, 2018-07-17 11:30:09) 961986a2d55821100fed2235701d9b5bbba47288f564bf8968b7b1c0ae687ad7

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozattao-2018001_1525105342.jpg (Szerkesztés alatt, 445 Kb, 2018-04-30 18:22:22)
fa6010cde5f119a2c3c960969e802200f25ebe96d3bcfffc6909c0218029d72a

nyilatkozattao-2018002_1525105351.jpg (Szerkesztés alatt, 171 Kb, 2018-04-30 18:22:31)
16ba8206a7e3da96e31c2230f1c2c3c076e25c5cd2ac14ffe48186f766dd4cc9

Aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum

ujmicrosoftword-dokumentum_1525291189.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2018-05-02 21:59:49)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

jogviszonyigazolasegyetem1.001_1532278799.jpg (Hiánypótlás, 274 Kb, 2018-07-22 18:59:59)
3a03f0ade0af84af17c43e893061af1c8aafa17151a48dd8e9d4f865864e998b

jogviszonyigazolasegyetem2.001_1532278803.jpg (Hiánypótlás, 309 Kb, 2018-07-22 19:00:03)
1bc8021286f48b626fcb8834bce68964c8133d83bff12a232cfe2dfa27bd2640

jogviszonyigazolasegyetem3.001_1532278806.jpg (Hiánypótlás, 276 Kb, 2018-07-22 19:00:06)
8432cde5f0d00465bca551973276f77ab089c2a97a97d3365745327d2defe1a4

jogviszonyigazolasegyetem4.001_1532278810.jpg (Hiánypótlás, 281 Kb, 2018-07-22 19:00:10)
f626d72dc63b724e1e8eb94bfb0b965c3db95f937717d032a96b3aadb6a6a070

jogviszonyigazolasegyetem5.001_1532278815.jpg (Hiánypótlás, 278 Kb, 2018-07-22 19:00:15)
f14d30156f7dc3b0024a8475abc8d16098677a503adb3d2dfafbd64bc12bb695

jogviszonyigazolasegyetem6.001_1532278823.jpg (Hiánypótlás, 281 Kb, 2018-07-22 19:00:23)
067fbdc2fae646786719dd8e14e3df3fbfe8c7efcfdcfb807ae5ce4893c9b030

jogviszonyigazolasegyetem7.001_1532278830.jpg (Hiánypótlás, 272 Kb, 2018-07-22 19:00:30)
92a56fb23f03fa6e778019d75deeeb300654d2d09713608d374c7bb1d1f61991

jogviszonyigazolasegyetem8.001_1532278834.jpg (Hiánypótlás, 273 Kb, 2018-07-22 19:00:34)
40bc355b37721dcbed1656dc6db4f70a148064177fead90e75379d4b0e6625a0

jogviszonyigazolasegyetem9.001_1532278838.jpg (Hiánypótlás, 263 Kb, 2018-07-22 19:00:38)
0c1e2034adbfd89a2ed9316e2887fdb78a6cbf5e927290feada74cb52d3db4b8

jogviszonyigazolasegyetem10.001_1532278842.jpg (Hiánypótlás, 277 Kb, 2018-07-22 19:00:42)
743d728ac826bd988ffd0c02d020b2087e226e3553a66458976b37d128b2c50e

jogviszonyigazolasegyetem11.001_1532278846.jpg (Hiánypótlás, 275 Kb, 2018-07-22 19:00:46)
4e90f255bbbcba767d83c75fa20b5cc678d3744c96ce4d8f6592cd7ad5f9b022

jogviszonyigazolasegyetem12.001_1532278850.jpg (Hiánypótlás, 271 Kb, 2018-07-22 19:00:50)
f83967cbc033a2f6c37a6ac6b82e700049f06800b5cd57f7faf173ac387d59a3

jogviszonyigazolasegyetem13.001_1532278853.jpg (Hiánypótlás, 265 Kb, 2018-07-22 19:00:53)
6f3a44c8238c07db5da3f9be735cfd4c2f6e44b9c7d4dcff21588388fc215696

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

cegkivonat-tao2018-1.001_1525290889.jpg (Szerkesztés alatt, 349 Kb, 2018-05-02 21:54:49)
769501621089ebba999c3380257714c8f42f9418434e60a98ec26d972c44a8d1

cegkivonat-tao2018-2001_1525290885.jpg (Szerkesztés alatt, 344 Kb, 2018-05-02 21:54:45)
58376487da83cefaae791a12669746857c4241b516fd6a856b8855f47a62e56f
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(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (10300002-10564905-
49020184)

ujmicrosoftword-dokumentum_1525291862.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2018-05-02 22:11:02)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

taoigazgatasidij-2018visszaiga_1531817924.xls (Hiánypótlás, 18 Kb, 2018-07-17 10:58:44)
720acfd077b919b33e2098b92b71b1f359a94ffb074b969034659e4e32fdb303

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

koztart_opten_kerelem_001_00211_201_1524207593.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2018-04-20 08:59:53)
e658b784d9679ec7c5d1255294384f94f7e31cddf768e283c3ca63935a6ccbaa

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2tao-2018001_1525105383.jpg (Szerkesztés alatt, 615 Kb, 2018-04-30 18:23:03)
e08003039a4a7e7905db16626ffc71289d70126a363d0c0814a686cb25c9279c

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

juhaszzoltan_1525291943.jpg (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2018-05-02 22:12:23) 23d7f2d76b0c27586f5f6917fdcd09201ef62d324508195ad02cf7d3a90daf40

diploma-kovacsattila001_1525291968.jpg (Szerkesztés alatt, 529 Kb, 2018-05-02 22:12:48)
c4e475bed5d0ba20c49201fe4daec6cb4fa6a3b38614496c5a68cc04407c5e9d

diploma-kasarobert-efop001_1525292001.jpg (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2018-05-02 22:13:21)
558d1100f20e11b4372eeca75984e82a77359946ba5dee985a9660a2f0a03f70

diploma_gyurkosandor.jp_1532278953.jpg (Hiánypótlás, 152 Kb, 2018-07-22 19:02:33) f4065af5a919d58cf04ca87ed5ff78a6dbbfec7b53fd53573e5160f1cd41fb94

edzoi_gyurkosandor.jp_1532278957.jpg (Hiánypótlás, 102 Kb, 2018-07-22 19:02:37)
9db11d0256dbf17986444a94e598524fcb51ca7161e1d10c59cc5d0429de36c1

Kása Róbert (Edző) melléklete
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Csala Bernát (Másodedző) melléklete
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Gyurkó Sándor (Edző) melléklete
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Kovács Attila (Erőnléti edző) melléklete
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