
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  BÉKÉSCSABAI ELŐRE NŐI KÉZILABDA SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  ELŐRE NKSE

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Bajnoki osztály:  NBI Női

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

Adószám  18391558-2-04

Bankszámlaszám  53700072-16057317-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5600  Város  Békéscsaba

Közterület neve  Gyulai  Közterület jellege  út

Házszám  1389  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5600  Város  Békéscsaba

Közterület neve  Gyulai  Közterület jellege  út

Házszám  1389  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 66 333 130  Fax  +36 66 449 449

Honlap  www.elorenkse.hu  E-mail cím  elorenkse@elorenkse.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Paláncz György

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 349 66 16  E-mail cím  palancz.gyorgy@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Fülöp Csaba +36 30 955 37 45 fulop.consulting@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Városi Sportcsarnok Békéscsaba Megyei Jogú Város Vagyonkezelő Zrt. 11,5 Felk. és
versenyeztetés

Gál Ferenc Főiskola Gál Ferenc Főiskola Gál Ferenc Főiskola 6 Felk. és
versenyeztetés

Széchenyi István Kollégium Békéscsaba Megyei Jogú Város Békéscsabai Szakképzési
Centrum

3 Felkészülés

Kazinzcy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba Megyei Jogú Város Békéscsabai Tankerületi Központ 6 Felk. és
versenyeztetés

Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium

Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium

Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium

10,5 Felk. és
versenyeztetés

Pásztor utcai tornacsarnok Békéscsaba Megyei Jogú Város Békéscsabai Városgazdálkodási
Kft.

3 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2006-07-06

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2006-10-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Békéscsabai Előre Spartacus Kézilabda Szakosztálya

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1973-07-01
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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 83 MFt 69 MFt 65,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 94,713 MFt 129,225 MFt 84,325 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 93,747 MFt 49,29 MFt 121,625 MFt

Egyéb támogatás 12,498 MFt 8,893 MFt 13,654 MFt

Összesen 283,958 MFt 256,408 MFt 285,104 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 78,168 MFt 185,246 MFt 192,12 MFt

Működési költségek (rezsi) 17,69 MFt 19,654 MFt 23,56 MFt

Anyagköltség 27,62 MFt 16,67 MFt 16,89 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 50,3 MFt 34,56 MFt 42,45 MFt

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

Összesen 173,778 MFt 256,13 MFt 275,02 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 2016 2017 2018

Működési költségek 80,27 MFt 102,15 MFt 105,34 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

6 021 859 Ft 120 437 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

108 471 616 Ft 2 169 432 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (elkülönítetten kezelt)
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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:

Békéscsabai Előre Női Kézilabda Sportegyesület több évtizede tölt be meghatározó szerepet Békéscsaba sportéletében. Az egyesület az NB I-ben szereplő felnőtt
csapat mellett a szakszövetség által kiírt minden versenyrendszerben törekszik csapatok szerepeltetésére, emellett a klub a 2017/2018-as bajnoki idényben immár
sorozatban hatodszor indított csapatot az NB II-es felnőtt bajnokságban (Dél-Keleti csoport) is, így a tehetséges fiatalok újabb versenyzési lehetőséghez jutottak. Az
NB II-es felnőtt csapatban kizárólag utánpótlás korú játékosok szerepeltek, akik így idősebb sporttársaik ellen léptek pályára hétről hétre. A klub évek óta nagy
hangsúlyt helyez az utánpótlás-nevelésre, a játékosok felfelé áramlása immár négy éve folyamatos, a 2018/2019-es bajnoki évben előreláthatólag 8-10 csabai
nevelésű lesz a felnőtt csapat keretében. Az egyesület fő támogatója Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzata, emellett helyi és a regionális vállalkozások
segítik szponzorként a csapatot, és származik bevétel a jegy- és bérletértékesítésből is. Az Önkormányzat támogatása a nehéz gazdasági helyzet ellenére csak
minimális csökkent, ez az összeg továbbra is stabil alapot jelent a működéshez. Az önkormányzati támogatás országos szinten is kiemelkedőnek számít.
Egyesületünk 2014. februárjában együttműködési szerződést kötött a Nemzeti Kézilabda Akadémiával, ennek értelmében a női szakág dél-alföldi régióközpontjaként
működünk. Szakmai partnereink közé tartoznak regionális egyesületek, általános és középiskolák is. Egyesületünk társadalmi szerepvállalása kiemelkedő. Sajnos a
városban a létesítményhelyzet nem ideális, és ennek kihatása van a klubunk életére is. Az intézményi tornatermek telítettek, itt zajlanak az általános- és középiskolai
tornafoglalkozások, délutántól kora estig pedig a folyamatos bevételkényszer miatt az edzésre alkalmas csarnokok jelentős része üzleti alapon bérbe van adva.
Békéscsabán immáron öt szabvány méretű kézilabda pálya található, ebből négyet tud a klub különböző mértékben használni. Az egyesület létesítmény-bázisa az
önkormányzati tulajdonban lévő Városi Sportcsarnok, amelyet általában heti 30 órában használnak a korosztályaink. A Városi Sportcsarnok infrastruktúráját
folyamatosan fejlesztjük, az elmúlt 2 idényben több mint 25 millió forint értékben végzett el beruházásokat a klub, amelyek jelentősen javították a
munkakörülményeket a létesítményben. Az egyesület a 2018/2019-es bajnoki idénynek új, modernebb szervezeti struktúrát alakít ki. 

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

A 2018/2019-es bajnoki idényre nem tervezünk ingatlanberuházást. 

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

Céljaink az utánpótlás-nevelés területén egybevágnak a Magyar Kézilabda Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiája 2.1.2. pontjában foglaltakkal.
Egyértelmű célunk, hogy iskolás korban minél több gyermeket tudjunk bevonni a kézilabdázásba, és az emelt szintű fizikai aktivitásba. A Sportágfejlesztési Stratégia
2.1.3. pontjában foglaltakat már a korábban beadott programjainkban is fontosnak tartottuk, az intézményi kapcsolatok kialakítása és folyamatos erősítése nagyon
fontos számunkra. A korábbi bázisintézmények mellé sikerült újabb oktatási intézményeket is bevonnunk a képzési rendszerbe. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.2.
pontjához kapcsolódóan folyamatosan törekszünk a szponzori / támogatói tőke minél nagyobb arányú bevonására, egyértelmű célunk a saját bevételek növelése,
hiszen ez lehet a fejlődés egyik indikátora. Jelen pillanatban közel 40 vállalkozás segíti a munkánkat, az említett cégek döntő része kötődik a régióhoz. A
Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.3. pontjához kapcsolódva célunk a létesítményhelyzet folyamatos javítása. A helyzetelemzés során is kitértünk arra, hogy a
létesítményhelyzetünk nem ideális, de a befolyt TAO támogatásoknak köszönhetően ezen a téren is folyamatosan előre tudtunk lépni. Tovább szeretnénk folytatni a
megkezdett eszközbővítést, a megfelelő edzéskörülmények biztosítása érdekében a 2018/2019-es idényben ismételten jelentős pénzeszközt szánunk a
felkészüléshez és a versenyeztetéshez szükséges felszerelések beszerzésére. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.4. pontjához kapcsolódva az új idényben is
szeretnénk javítani az utánpótlás-rendszerünk humán infrastruktúráját. Biztosítani szeretnénk szakembereink számára a rendszeresen részvételi lehetőséget
regionális és országos továbbképzéseken, bemutató edzéseken, kiemelt jelentőségű bajnoki, nemzetközi kupa és válogatott mérkőzéseken. Jelenleg 21
sportszakember dolgozik a klubnál az utánpótlás-nevelés terén. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.8. pontjához kapcsolódva a sportegészségügyi vonalat fokozatosan
fejleszteni kívánjuk. Diagnosztikai és egészségügyi eszközök beszerzésével szeretnénk folyamatosan javítani a feltételeket. A Sportágfejlesztési Stratégia 2.2.6.
pontjához igazodva tovább szeretnénk erősíteni és bővíteni a már meglévő hazai és nemzetközi sportági és intézményi kapcsolatainkat. A 2018/2019-es idényre
szóló sportfejlesztési programunk az elmúlt hét szezonra beadott program főbb irányvonalaira épül, a sikeres elemeket szeretnénk továbbvinni. 

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

A 2018/2019-es bajnokságra benyújtott sportfejlesztési program tervezésekor nagyon fontos szempont volt a pénzügyi fenntarthatóság. A szükséges önerőt
támogatói és saját forrásból biztosítani tudjuk, a cégekkel már előzetes egyeztetéseket folytattunk a támogatások várható nagyságáról, így lehetőségünk nyílt a
nyugodt tervezésre. A program megvalósítása révén növekszik a sportolói létszám, több gyermek mozog rendszeresen, és vesz részt szervezett keretek között egy
közösség életében. A sport, a rendszeres közösségi élet a fiatalok megszólításának egyik leghatékonyabb módja, számukra programokat, hasznos alternatívákat, és
aktív mindennapi életet kínálunk. A napi szintű testmozgás révén nő a fiatalok egészségtudata. A program nagyon sokat segíthet a fiatalok környezettudatos
nevelésében is, hiszen a megvalósítás során kapcsolatba kerülnek környezeti tényezőkkel és új élethelyzetekben mérettetnek meg. A csoporthoz tartozás erősíti a
kohéziót, már egészen fiatal korban kialakul a közösség, és annak céljai iránti alázat. A program gazdasági hatásai egyértelműen pozitívak. Az utánpótlás csapatok
versenyeztetését 2011. június 30-ig egyesületünkben kizárólag önkormányzati forrásból finanszíroztuk, emellett a szülők áldozatvállalására is szükség volt, hogy
minél jobb feltételeket teremtsünk. A program révén a támogatói oldal, a támogatói tőke is megjelenik az utánpótlásban, hiszen eddig a cégek csak a felnőtt csapat
működését finanszírozták, mert azáltal tudták megvalósítani kommunikációs céljaikat. A program támogatásához olyan vállalkozások is csatlakoztak, akikkel korábban
nem állt az egyesületünk kapcsolatban, így ez a pályázati lehetőség utat nyitott számunkra új támogatókhoz. Az új típusú támogatási forma egy új kapcsot is jelent a
gazdasági szféra és a klub között, ez jelentősen erősítheti a kötődést. Az adóforintok eredményes felhasználása újabb támogatást vonhat maga után. Amennyiben
sikerül hosszú távra is megnyerni a gazdasági élet szereplőit, komoly forrásnövekedéssel is számolhatunk. A program megvalósítása tovább erősítheti a kézilabda
helyzetét a városban, a sokrétű képzési és versenyeztetési rendszer komoly előnyöket jelenthet számunkra a sportágválasztás során. Jól felépített, komplex
rendszert tudunk működtetni, amely kézzel fogható célokat jelöl meg az utánpótláskorú sportolók számára. A szakmai következetesség és a gazdasági racionalitás
megfelelő ötvözésével ki lehet szűrni a kockázatokat, és biztosítható a teljesítés.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 36 45 000 Ft 1 620 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 72 12 000 Ft 864 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 72 9 500 Ft 684 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 360 5 000 Ft 1 800 000 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 18 35 000 Ft 630 000 Ft

Sportfelszerelés kabát db 18 40 000 Ft 720 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidőpóló db 36 8 000 Ft 288 000 Ft

Sportfelszerelés kézitáska db 18 12 000 Ft 216 000 Ft

Sportfelszerelés védőfelszerelés (térdvédő, könyökvédő) db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 18 25 000 Ft 450 000 Ft

Informatikai
eszközök

Számítógép db 1 250 000
Ft

250 000 Ft

Informatikai
eszközök

multifunkcionális nyomtató db 1 350 000
Ft

350 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 1 250 000
Ft

250 000 Ft

8 422 000 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kézilabda cipő A 18 tagú felnőtt keret minden tagjának két pár cipőt szeretnénk vásárolni a 2018/2019-es bajnoki idényre, ennyire
mindenképpen szükség van a mindennapos edzések és a tétmérkőzések miatt.

kézilabda mez (meccs) A felnőtt csapat számára szeretnénk vásárolni 2-2 garnitúra lila és fehér mérkőzésen viselt mezt, erre mindenképpen szükség
van a nagy és intenzív igénybevétel miatt.

kézilabda nadrág (meccs) A felnőtt csapat számára szeretnénk vásárolni 2-2 garnitúra lila és fehér mérkőzésen viselt nadrágot, erre mindenképpen
szükség van a nagy és intenzív igénybevétel miatt.

edzőpóló Felnőtt csapatunk számára szeretnénk vásárolni sportolónkét 20 db (10 fehér és 10 lila) edzőpólót, erre a mennyiségre a heti 7-8
intenzív edzés mellett mindenképpen szükség van.

gálamelegítő A 18 tagú felnőtt keret minden tagjának egy garnitúra gálamelegítőt szeretnénk vásárolni a 2018/2019-es bajnoki idényre, az
egységes megjelenés nagyon fontos, szinte már alapkövetelmény.

kabát A 18 tagú felnőtt keret minden tagjának egy garnitúra kabátot szeretnénk vásárolni a 2018/2019-es bajnoki idényre, az egységes
megjelenés nagyon fontos, szinte már alapkövetelmény.

szabadidőpóló A 18 tagú felnőtt keret minden tagjának 1-1 szabadidőpólót szeretnénk vásárolni a 2018/2019-es bajnoki idényre az idegenbeli
utazásokhoz, az egységes megjelenés nagyon fontos, szinte már alapkövetelmény.

kézitáska A 18 tagú felnőtt keret minden tagjának 1 kézitáskát szeretnénk vásárolni a 2018/2019-es bajnoki idényre az idegenbeli
utazásokhoz, az egységes megjelenés nagyon fontos, szinte már alapkövetelmény.

védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

A felnőtt csapat tagjainak szeretnénk különböző védőfelszereléseket vásárolni, mert az izmok és az izületek rendkívül nagy
igénybevételnek vannak kitéve.

bemelegítő jogging A 18 tagú felnőtt keret minden tagjának 1 bemelegítő joggingot szeretnénk vásárolni a 2018/2019-es bajnoki idényre, az
egységes megjelenés, a támogatók kiszolgálása nagyon fontos, szinte már alapkövetelmény.

Számítógép Az irodai személyzet munkájának segítése érdekében mindenképpen szükséges egy új asztali számítógép beszerzése. A
csapatokkal kapcsolatos megnövekedett adminisztráció és az elektronikus TAO elszámolási rendszer egy magasabb szintű
informatikai és adminisztrációs hátteret követel meg, így az eszköz beszerezése mindenképpen indokolt.

multifunkcionális nyomtató Az irodai személyzet munkájának segítése érdekében mindenképpen szükséges egy új multifunkcionális nyomtató beszerzése. A
csapatokkal kapcsolatos megnövekedett adminisztráció és az elektronikus TAO elszámolási rendszer egy magasabb szintű
informatikai és adminisztrációs hátteret követel meg, így az eszköz beszerezése mindenképpen indokolt.

Laptop Az irodai személyzet munkájának segítése érdekében mindenképpen szükséges egy új laptop beszerzése. A csapatokkal
kapcsolatos megnövekedett adminisztráció és az elektronikus TAO elszámolási rendszer egy magasabb szintű informatikai és
adminisztrációs hátteret követel meg, így az eszköz beszerezése mindenképpen indokolt.

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)

5 841 203 Ft 60 219 Ft 120 437 Ft 6 021 859 Ft 2 580 797 Ft 8 542 437 Ft 8 602 656 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kate-
gória

Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 18:43:13

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 12 4 0 0

U9 22 13 0 0

U10 22 11 0 0

U11 20 10 0 0

U12 17 12 0 0

U13 23 9 0 0

U14 21 11 0 0

U15 0 0 0 0

serdülő 52 24 0 0

ifjúsági 44 25 0 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 233 119 0 0
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 18:43:03

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 2 0 - -

U8 1 0 1 0

U9 1 0 1 0

U10 1 0 1 0

U11 1 - 1 0

U12 - 0 1 0

U13 1 - 1 0

U14 - 0 1 0

U15 - - - 0

serdülő 1 0 1 0

ifjúsági 2 0 3 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 10 0 11 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

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

Nem
releváns

0 0 Ft 3 166 500 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Városi Sportcsarnok Ifjúsági,
U13

25 400 Ft 45 12 540 13 716 000 Ft

Gál Ferenc Főiskola U12 9 000 Ft 24 10 240 2 160 000 Ft

Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium

Serdülő 12 000 Ft 42 11 462 5 544 000 Ft

Kazinczy Ferenc Általános
Iskola

U14 8 000 Ft 18 11 198 1 584 000 Ft

Széchenyi István Kollégium U10 4 000 Ft 12 10 120 480 000 Ft

Pásztor utcai tornacsarnok U8 1 270 Ft 10 12 120 152 400 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 
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2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

UP igazgató Horváth Roland Normál 8 12 700 000 Ft 147 000 Ft 10 164 000 Ft

Edző 1700 ZÖLDI-TÓTH
KATALIN

Normál 8 12 600 000 Ft 126 000 Ft 8 712 000 Ft

Edző 860 SZABÓ KÁROLY EKHO 4 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

Edző 860 SZABÓ KÁROLY EKHO 4 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

Edző 32242 FÁBIÁN CSABA EKHO 4 12 141 176 Ft 27 529 Ft 2 024 464 Ft

Edző 1452 PERÉNYI LÁSZLÓ EKHO 4 12 141 176 Ft 27 529 Ft 2 024 464 Ft

Edző 1893 PETROVSZKI
GYÖRGY

EKHO 4 12 11 765 Ft 2 294 Ft 168 710 Ft

Edző 1558 SZABÓ KÁROLYNÉ EKHO 8 12 168 729 Ft 32 902 Ft 2 419 574 Ft

Edző 87073 HANKÓ PÁLNÉ
JAKAB GABRIELLA

Normál 8 12 180 000 Ft 37 800 Ft 2 613 600 Ft

Edző 1832 KOVÁCSNÉ
BARTHA ANIKÓ

Normál 8 12 250 000 Ft 52 500 Ft 3 630 000 Ft

Edző 2115 UDVARI EDINA EKHO 8 12 141 176 Ft 27 529 Ft 2 024 464 Ft

Erőnléti edző Hocz Csaba EKHO 8 12 94 118 Ft 18 353 Ft 1 349 652 Ft

Masszőr Knyihár János EKHO 8 12 176 471 Ft 34 412 Ft 2 530 594 Ft

Gyúró Jankó Erzsébet EKHO 8 12 176 471 Ft 34 412 Ft 2 530 594 Ft

Gyógytornász Baji-Karancsi
Zsuzsa Ildikó

EKHO 8 12 94 118 Ft 18 353 Ft 1 349 652 Ft

Csapatorvos 27037 Dr. Tóth János EKHO 8 12 117 647 Ft 22 941 Ft 1 687 058 Ft

Csapatorvos 62336 Dr. Varga Péter
Ferenc

EKHO 8 12 105 882 Ft 20 647 Ft 1 518 348 Ft

Technikai vezető Ökrös László
József

Normál 8 12 195 000 Ft 40 950 Ft 2 831 400 Ft

Technikai vezető Tóth Ádám EKHO 8 12 94 118 Ft 18 353 Ft 1 349 652 Ft

Kapusedző 1893 PETROVSZKI
GYÖRGY

EKHO 4 12 141 176 Ft 27 529 Ft 2 024 464 Ft

Sportmunkatárs Aradszky Ilona Éva EKHO 8 12 141 176 Ft 27 529 Ft 2 024 464 Ft

Sportmunkatárs Fülöp Csaba EKHO 8 12 235 294 Ft 45 882 Ft 3 374 116 Ft
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2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

Horváth Roland 1982-07-18 B Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

ZÖLDI-TÓTH KATALIN 1984.06.25. B Nem rel. Ifjúsági

SZABÓ KÁROLY 1943.04.19. B Nem rel. Ifjúsági

SZABÓ KÁROLY 1943.04.19. B Nem rel. Ifjúsági

FÁBIÁN CSABA 1963.10.19. B Nem rel. Serdülő

PERÉNYI LÁSZLÓ 1958.03.18. C Nem rel. U14

PETROVSZKI GYÖRGY 1964.03.14. C Nem rel. U13

SZABÓ KÁROLYNÉ 1942.06.22. C Nem rel. U12

HANKÓ PÁLNÉ JAKAB GABRIELLA 1961.03.15. C Nem rel. U11

KOVÁCSNÉ BARTHA ANIKÓ 1966.09.03. C Nem rel. U10

UDVARI EDINA 1977.06.07. C Nem rel. U8, U9

Hocz Csaba 1996-03-10 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

Knyihár János 1960-09-03 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

Jankó Erzsébet 1960-08-26 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

Baji-Karancsi Zsuzsa Ildikó 1990-12-04 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

Dr. Tóth János 1947-06-07 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

Dr. Varga Péter Ferenc 1977-01-22 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

Ökrös László József 1957-11-02 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U13, U14

Tóth Ádám 1988-08-22 Nem rel. Nem rel. U10, U11, U12, U8, U9

PETROVSZKI GYÖRGY 1964.03.14. C Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

Aradszky Ilona Éva 1978-05-17 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

Fülöp Csaba 1979-04-08 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 9 460 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 3 166 500 Ft

Személyszállítási költségek 9 736 000 Ft

Nevezési költségek 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 340 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 23 636 400 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 875 700 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 64 955 270 Ft

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

Összesen 117 269 870 Ft

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)

105 217 468 Ft 1 084 716 Ft 2 169 432 Ft 108 471 616 Ft 12 052 402 Ft 119 439 302 Ft 120 524 018 Ft
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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 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 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

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 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

120 437 Ft 120 437 Ft 60 219 Ft 180 656 Ft

Utánpótlás-nevelés 2 169 432 Ft 2 169 432 Ft 1 084 716 Ft 3 254 148 Ft

Összesen 2 289 869 Ft  3 434 804 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

- Könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátása - A Sportfejlesztési program és a kapcsolódó pályázati dokumentáció elkészítése -
Folyamatos monitoring-tevékenység a pályázat benyújtásától annak lezárásáig - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó teljes
adminisztráció kezelése - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó szerződések, nyilvántartások és kimutatások elkészítése - A
megvalósítás folyamatos ellenőrzése - Folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal - Jelentéstételi kötelezettség az ellenőrző hatóságok felé -
Kapcsolattartás a program egyesületi szakmai vezetőjével - Kapcsolattartás a könyvelővel - Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval - A számlák és
bizonylatok kezelése, záradékolása - Folyamatos pénzügyi kontroll - A pénzügyi elszámolás elkészítése

Utánpótlás-
nevelés

- Könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátása - A Sportfejlesztési program és a kapcsolódó pályázati dokumentáció elkészítése -
Folyamatos monitoring-tevékenység a pályázat benyújtásától annak lezárásáig - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó teljes
adminisztráció kezelése - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó szerződések, nyilvántartások és kimutatások elkészítése - A
megvalósítás folyamatos ellenőrzése - Folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal - Jelentéstételi kötelezettség az ellenőrző hatóságok felé -
Kapcsolattartás a program egyesületi szakmai vezetőjével - Kapcsolattartás a könyvelővel - Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval - A számlák és
bizonylatok kezelése, záradékolása - Folyamatos pénzügyi kontroll - A pénzügyi elszámolás elkészítése
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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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Békéscsaba, 2018. 09. 01.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Paláncz György (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 elbírálása 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 az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
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. 14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

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

16. 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;

17. 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;

18. 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.

19. 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;

20. 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;

21. 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: Békéscsaba, 2018. 09. 01.
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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 kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Paláncz György (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó BÉKÉSCSABAI ELŐRE NŐI KÉZILABDA

SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a BÉKÉSCSABAI

ELŐRE NŐI KÉZILABDA 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: ..........

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(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 Sportszervezet 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.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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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: Békéscsaba, 2018. 09. 01.

..........................................................
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 Paláncz György (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.

Békéscsaba, 2018. 09. 01.

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

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Közreműködői díj X

*Jogcímenként egy válaszható.

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

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

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

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

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

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

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

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

Kelt: Békéscsaba, 2018. 09. 01. Paláncz György 
elnök 

BÉKÉSCSABAI ELŐRE NŐI KÉZILABDA 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)

0 Ft 0 Ft

Kelt: Békéscsaba, 2018. 09. 01.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-13 17:33:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-13 17:54:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-04-13 17:33:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 09:18:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-05-22 18:19:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-05-22 18:19:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-13 17:56:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2018-05-22 18:20:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-13 17:57:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 17:48:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2018-05-01 16:21:12

Mellékletek

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Békéscsaba, 2018. 09. 01.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 5 841 203 Ft 60 219 Ft 120 437 Ft 6 021 859 Ft 2 580 797 Ft 8 542 437 Ft 8 602 656 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 841 203 Ft 60 219 Ft 120 437 Ft 6 021 859 Ft 2 580 797 Ft 8 542 437 Ft 8 602 656 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

105 217 468 Ft 1 084 716 Ft 2 169 432 Ft 108 471 616 Ft 12 052 402 Ft 119 439 302
Ft

120 524 018 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 111 058 671 Ft 1 144 935 Ft 2 289 869 Ft 114 493 475 Ft 14 633 199 Ft 127 981 739
Ft

129 126 674 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (37 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_afa_enkse_18_19_1523634933.pdf (Szerkesztés alatt, 221 Kb, 2018-04-13 17:55:33)
72a82cfcd7252e2323e40f88fcc9f373764f3970cab1ad8db2e14564ff32568b

afa_nyilatkozat_18_19_1527005958.pdf (Hiánypótlás, 219 Kb, 2018-05-22 18:19:18)
9d35a0a5317d9813c2d40a9c973c815dd2df20c21ed8cd52aee6ccade41d8b8c

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)

alairas_minta_enkse_18_19_1523634887.pdf (Szerkesztés alatt, 544 Kb, 2018-04-13 17:54:47)
e0d90c4556d734057b6b1b5a5623cc45e2ec9db0c9047ef0a69d352790e0ce34

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berleti_szerzodes_evangelikus_1525184338.pdf (Szerkesztés alatt, 642 Kb, 2018-05-01 16:18:58)
75856cfbbc7d6e2ec27b76b70c68d1bc2780f2f3d26229ddbbae7f39a2875dd0

berleti_szerzodes_gal_ferenc_1525184364.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-01 16:19:24)
9521a93ae3c462b5261f3ac69b7baf7440a4dbc520de42ce2ac23a6432a49991

berleti_szerzodes_szakkepzesi_centr_1525184391.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-01 16:19:51)
b30f5274a68c1e3497a811f154858fba4b087d83a50482baa1e2d6a402c5c709

berleti_szerzodes_tankerulet_1525184430.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-01 16:20:30)
11021e4de3f805f1f9e75da884087b1e24114cffe494902e8ee8e1b7f3dad219

berleti_szerzodes_vagyonkezelo_1525184454.pdf (Szerkesztés alatt, 529 Kb, 2018-05-01 16:20:54)
3c4466adcbac17ae7c6d513d6ccafbdb21b72174be22dbcd1845331b674cf87c

berleti_szerzodes_varosgazdalkodas_1525184472.pdf (Szerkesztés alatt, 608 Kb, 2018-05-01 16:21:12)
fe17a9c23dd75e3351c28ffb37d41d39d3f497cee24ed45395339647a8a4602e

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_de_minimis_enkse_18_19_1523635035.pdf (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2018-04-13 17:57:15)
3059128200c549f4d8cf79cd40b1bdd6c6c5b4b97951c4bfb85954af0ffaa0ca

Egyéb dokumentumok

nyilatkozatok_tao_program_18_19_1525279341.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 18:42:21)
1d2967575957dedb57fb9612a27854fea1d278df26b0a9ffb3e9cb09f7489493

tao_reszletes_utazas_18_19_1525197129.pdf (Szerkesztés alatt, 406 Kb, 2018-05-01 19:52:09)
00f53788e3a6d65c5a83862b58f127e6d39ec13c8d6514e628c46cf4640d75d0

tao_reszletes_etkezes_18_19_1525197144.pdf (Szerkesztés alatt, 452 Kb, 2018-05-01 19:52:24)
5d292ec29819f2594c0d76fc9a11baad5a25341cacd2501b8b89324b6bba90e8

tao_reszletes_jt_dij_18_19_1525197161.pdf (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2018-05-01 19:52:41)
a9a5b73e2e264c8f1409e013763e998481415f8466266e34422d05033bec5a01

tao_nyilatkozat_nb2_1525198368.pdf (Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2018-05-01 20:12:48)
9f922c042e8f999b3b8f87a261a4759d6a5de6c8e7b6e2b2bf9c244336f35d82

tornaterem_nyilatkozat_18_19_1527006004.pdf (Hiánypótlás, 203 Kb, 2018-05-22 18:20:04)
5a100f7657dbf8a22d9e6a40b59ef65a8165b44eb5fb153cd22a93c6c057bc8d

aljogcimek_nyilatkozat_18_19_1527006036.pdf (Hiánypótlás, 575 Kb, 2018-05-22 18:20:36)
018f4705cab777ff2691265fe961f319061791faa67a419c928c0b601a0b4072

egy_es_ugyanazon_nyilatkozat_18_19_1527006049.pdf (Hiánypótlás, 341 Kb, 2018-05-22 18:20:49)
e50aa7e59c9451e0dd50f26a25fcc0bc4e9bc41f9fb4f29687184c278e9c326c

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_hivatasos_enkse_18_19_1523634986.pdf (Szerkesztés alatt, 551 Kb, 2018-04-13 17:56:26)
2fd685863d1c924825c23271a75a486f995b2d31203f4322decad9c9077d4005

emmi_nyilatkozat_18_19_1527005978.pdf (Hiánypótlás, 538 Kb, 2018-05-22 18:19:38)
64cfd184031fce1dfa556474deeb1158f6b3876c3d5a642d64d5a617d7b993a5

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

birosagi_kivonat_enkse_181413_1523633636.pdf (Szerkesztés alatt, 943 Kb, 2018-04-13 17:33:56)
bd3ceee9947e764b10b0573ae37c69ec36d765398126afc04b79437842ca7ad8

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

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1525245517.pdf (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2018-05-02 09:18:37)
10f824bfdc735b4119df9a207082f79cac470b19ef75d7c4436c0a2946e624a4

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

nav_0_enkse_180411_1523546754.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2018-04-12 17:25:54)
1ce52be0e6d53035b6e790b4073fe5f64564f0347b7c7506981f634c716db6b6

nav0_enkse_180411_1523633605.pdf (Szerkesztés alatt, 285 Kb, 2018-04-13 17:33:25)
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d8a4b92fbdf51d56f9547ed3c8e8b36adcd21aff522ddb77ed200a6d8c2a64b5

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_enkse_18_19_1523635014.pdf (Szerkesztés alatt, 418 Kb, 2018-04-13 17:56:54)
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