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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Körmendi Dózsa Munkás Testedző Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Körmendi DMTE

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19893369-1-18

Bankszámlaszám

72100275-11059479-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

9900

Város

Körmend

Közterület neve

Sport

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

9900

Város

Körmend

Közterület neve

Képúti

Közterület jellege

liget

Házszám

7

Épület

A

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 503 85 65

Honlap

www.kormendhandball.gportal.hu
E-mail cím

Fax

0
farago68@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Faragó András

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

36 30 503 85 65

E-mail cím

farago68@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Faragó András

E-mail cím

+36 30 503 85 65

farago68@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Rázsó Imre Szki. és Szakiskola

Körmend Város
Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfentartó
Központ

3

Felkészülés

Kölcsey Ferenc Utcai Általános
Iskola

Körmend Város
Önkormányzata

Körmend Város Gondnoksága

4

Felkészülés

Körmendi Rendészeti Szki.

Magyar Állam

Belügyminisztérium

12

Felk. és
versenyeztetés

Konditerem

Körmend Város
Önkormányzata

Körmendi DMTE

2

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-11-27
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989-11-27

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

2,47 MFt

2,2 MFt

2,2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

3 MFt

0,7 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

16,73 MFt

14,43 MFt

20 MFt

Egyéb támogatás

0,16 MFt

0 MFt

0,5 MFt

Összesen

22,36 MFt

17,33 MFt

23,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,5 MFt

2,475 MFt

7,096 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

2,75 MFt

3 MFt

Anyagköltség

12 MFt

1,45 MFt

10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,65 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3,74 MFt

1,825 MFt

3 MFt

Összesen

19,89 MFt

8,5 MFt

23,096 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

16 MFt

6,5 MFt

20 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

2 MFt

3 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 385 904 Ft

87 718 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

10 999 952 Ft

219 999 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-08-26 15:51
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Körmenden 2 20x40m méretes sportcsarnok van. Az egyik a Városi Sportcsarnok amely egyben általános iskola is. Az NBI-es kosárcsapat 850 millió TAO forintból
újított fel. Ezt a sportcsarnokot nem tudjuk használni, mert nem festették fel a 9-es vonalakat és a kapuk sincsenek lerögzítve és a kosárlabda palánkokat sem lehet
elmozdítani és minden időpontot az NBI-es kosárlabdacsapat és utánpótlás egyesülete vesz igénybe. A másik sportcsarnok az állam tulajdonában van és a Körmendi
Rendészeti SZKI üzemelteti. Délelőtt az iskola délután pedig a kosárlabda utánpótlás csapatok használhatják, mi pedig csak minimális napi 1-2 órára tudjunk igénybe
venni. Az elmúlt években ezt a pályát használtuk mérkőzésekre és edzésekre. Az intézmény jellegéből - katonaság volt - fakadóan csak egy öltöző van, így elég
kellemetlen mikor mérkőzéseket, tornákat rendezünk.A probléma még a tavaszi, őszi, téli szünetekben van amikor nem tudunk bemenni mert zárva és fűtés nélkül
van. A Rázsó Szki tornatermét -20x10m- a szivacskézilabdások képzésére használjuk már évek óta. A Kölcsey általános iskola hasonló 20X10m-es pályáját sikerült
megszereznünk edzésekre. Az egyesületünk kezelésében egy viszonylag mindent kielégítő konditerem van ahova a nagyobbakkal már tudunk menni. Ezeket a
pályákat tudjuk használni a közeljövőben is ha megfelelő mértékű TAO pályázati pénzhez jutunk és jó elbírálást kapunk. A 4.TAO megítélt összegét a tárgy évben
nem tudtuk megszerezni csak a terem bérletének az áráig, így elég nehéz volt a helyzetünk. Sikerült a hosszabbítást beadnunk így a tavalyi és a hosszabbított TAO
megítélt összegek felét 16 millió forintot megszereztünk, de még a másik fele hiányzik, de bíztató tárgyalásokat folytatunk a cégekkel. Az edzők bérét így ki tudtuk
fizetni és az elmaradt egyéb költségeket. Jelenleg a sporteszközök és a sportfelszerelések beszerzése folyik. A biztató jelek /TAO pénz/ alapján tervezzük az iskolai
nyári szünet elején egy két hetes napközis tábor megszervezését az utánpótlás bázis megerősítésére. De ehhez kell a TAO támogatás is mert a az óránkénti 10 ezer
forintos terembérleti árat másképp nem tudjuk kifizetni.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Körmenden csak női szakágat működtetünk: A teljes pályázati időszakot szeretnénk kihasználni, ami ismét a pályázat elbírálásától és a támogatási pénzek
beszerzésétől függ. Kis egyesületünk nem tud előre megfinanszírozni olyan dolgokat amire nem lesz biztos fedezet. Ha lehetőségünk lesz már nyáron elkezdenénk a
felkészülést illetve a játékos kiválasztást, toborzást. Napközis rendszerben szeretnénk az edzéseket elkezdeni. A nyáron sok hazai és külföldi tornára van lehetőség
utánpótlás szinten amire szeretnénk elmenni. A mérkőzések és edzések jelentős költségekkel járnak, mint például terem bérleti díja, játékengedélyek, játékvezetői
díjak, edzői bérek, rehabilitációs és diagnosztikai eszközök, gyógyszerek. Az elmúlt évben megsokszorozódott a gyermek és a kisiskolás bajnokságok mérkőzései így
az ETO bajnokságban csak a hiányos korosztályokkal vennénk részt. Ismét szeretnénk a serdülő bajnokságban részt venni, mivel van kettő játékosunk, aki nagy
reményekkel néz a serdülő válogatott felé. A felnőtt bajnokságban is nagyrészt az utánpótlás korú játékosaink játszanak mivel Körmend város nagysága és az
egyesület amatőr jellegét betartva nincs sok felnőtt korú játékosunk. Korosztályaink:1.NBII.junior, 2.serdülő, 3.U12, 4.U11, 5.U10, 6.U9, 7.U8, Ezekkel a
korosztályokkal vennénk részt a bajnokságokban és a hazai és külföldi tornákon /csapatépítő jelentősége kiváló/. Külföldi tornák: Nyáron: Ausztria, Szlovénia,
Tavasszal:Szlovákia. Hazai tornák: Nyáron: Balaton, Veszprém, Szombathely, Ősszel:Hódmezővásárhely, Dunaújváros, Szombathely, Télen: Budapest, Debrecen,
Tavasszal: Győr, Tamási, Szentes, Kalocsa, Kecel. A tornákon, bajnokságokon való részvétel minden egyes esetben nevezési díjjal, szállás és étkezés költségekkel
jár. A tornákra az előző TAO-kból vásárolt 17 és 9 fős kisbuszainkkal mennénk. Buszt csak akkor bérelnénk, ha egyszerre több helyszínre kellene menni. Februárban
hagyományos, immár a XXIII. Kézilabdás farsangi tornánkat és bálunkat tartanánk. Itt minden korosztályunk játszik egy bemutató mérkőzést. Majd a szülők,
játékosok, edzők és szurkolóink is játszanak egymás ellen az esti bál alaphangulatát megteremtve. A sportfelszereléseket és sporteszközöket a TAO pénzek
beérkezése után folyamatosan szereznénk be. Tárgyi eszköz beszerzés: A TAO pénzek beérkezése után folyamatosan szereznénk be.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk fő célja a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az igények felkeltése, tagjainak nevelése. Igyekszünk iskolás korban minél több gyereket bevonni
a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba. Legfontosabb, hogy hozzászoktassuk a gyerekeket a mindennapi testedzéshez, kialakítsuk bennük és szüleikben
az egészséges életmód iránti vágyat. Óvodás korban és az első és második osztályban a szivacskézilabdával, nyolc éves kórtól bőrlabdával akik heti 4 alkalommal
edzenek illetve mérkőzésekre járnak. A mérkőzésszámokat a TAO pályázatnak köszönhetően növelni tudtuk minden korosztályban. Beneveztettük az iskolákat a
diákolimpiákra, melyre szakmai segítséget tudtunk biztosítani és a TAO pályázatnak köszönhetően infrastruktúránkkal is tudtuk támogatni. Az elmúlt évekhez
hasonlóan a pedagógusoknak segítséget nyújtunk a szivacskézilabdák helyes alkalmazásához és a labdás feladatok elvégzéséhez. Fontosnak tartjuk, hogy az iskolai
testnevelés órákon és a diáksportban a kézilabda legyen a leghangsúlyosabb sportág a lányok részére. A kézilabda farsangi rendezvényünkön ismét szeretnénk az
iskolák óvodák tárgyi eszközük gyarapodását és szakmai fejlődésüket növelni az elmúlt évekhez hasonlóan. Ezt azért tartjuk fontosnak mivel az órákon, szakkörökön
nem tudnak megfelelő minőségű és nagyságú labdákkal edzeni. Szükség esetén mozgáskoordinációs eszközökkel is támogatjuk. Elindítottuk ismét a városi
bajnokságot 4-5 iskola között, amit az idén a teremfelújítások és talán a TAO pénzek időben való megérkezése miatt több korosztályban szeretnénk beindítani. Az
idei kézi farsangon a legkisebb játékosokat és akik először vettek részt ilyen tömegrendezvényen - közel 200 fő - éremmel jutalmaztuk őket. A sok vidéki játékosunk
és a tömegközlekedés hiányosságai miatt, az utaztatást, edzésre járást is segítenünk kell az előző TAO-kból vásárolt buszainkkal. E segítség nélkül nem lenne
megoldható a játékoslétszám növelése. A kézilabda játékosok létszámának növelése - csakúgy, mint a hosszú távú sportágfejlesztési stratégiában - továbbra is
fontos szempont, melynek érdekében évente több alkalommal hirdetünk meg játékos toborzókat. Tanévkezdéskor az óvodákban és az alsós osztályokban
tájékoztatjuk a lányokat és a szülőket az egyesületünkben folyó munkáról és mikor és hol tudnak jelentkezni kézilabda edzésekre. A helyi sajtóval és a médiával is
igyekszik az egyesület kiváló együttműködést kialakítani. Az előző évek TAO-jának köszönhetően egyre bővül az edzői gárdánk

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A jövő évi szakmai programunk - sikeres pályázat esetén - növelné a gyermekek lehetőségeit, hogy minél többet tudjanak mozogni és egészséges életmódot,
nemzetet és társadalmat tudjanak kialakítani. Jövőképünkben a kézilabda heti rendszerességgel gyakorolt sporttevékenységként, az egyének és családok, kis
közösségek életminőségének befolyásolására képes tényezőként jelenik meg. Dinamikusan növelni szeretnénk a kézilabda mindennapos művelését, elterjedését.
Csapatainkban csak saját nevelésű játékosokat szerepeltetünk, de megteremtjük a lehetőséget az utánpótláskorú játékosoknak ahhoz, hogy a regionális
utánpótlásközpontok vagy más NBI. osztályú csapatok utánpótlás játékosaihoz csatlakozzanak. Játékosainkat gyakran visszük válogatott és kupamérkőzésekre, ami
erősíti az egyéni motivációt, az összetartozást és a nemzeti öntudat kialakítását. Többnapos vidéki tornáink kiváló csapatösszetartást kovácsolhatnak a csapattagok
között. Jelenleg nyolcvan körüli játékos jár edzésre, de a csökkenő születésszám miatt szűkül azoknak a száma akikből kiválaszthatóak a jövő kézilabdásai. Az
elkövetkezendő években célunk az évenkénti lemorzsolódás 30 gyermek számának csökkentése és sportolóink - ideértve a nem versenyszerű sportolókat is számának megduplázása. Edzőinkkel a környék edzőtovábbképzésein részt veszünk, de ösztönözzük őket a minél magasabb szintű edzői végzettség
megszerzésére, a folyamatos tanulásra. A TAO támogatásból tudjuk terembérletünket kifizetni, amiből az érintett iskola tudná javítani az infrastruktúrát és a
csarnokhoz tartozó kiszolgáló helyiségeket. Városunk önkormányzatával kitűnő munkakapcsolatban állunk, a Körmendi DMTE - mint kiemelt sportegyesület meghatározó szereplője a város sportéletének. A városi sporttámogatás -anyagi, természetbeni - nagymértékben meghatározza egyesületünk mozgásterét. A
körmendi civil szervezetek segítik egymás munkáját, részt vesznek egymás rendezvényein. A rendezett működési körülményeket látva, egyre több szülő vesz részt az
egyesület munkájában, nyújt támogatást különféle szolgáltatásokkal. Megpróbáljuk a szülőkben és a játékosokban az érdeklődést felkelteni a játékvezetés felé. A
sportágban elismerik tevékenységünket. Az egyesület által elköltött pénzek - edzői bérek, terembérlet, sporteszközök, sportfelszerelések, tárgyi eszközök beszerzése
- áfája, és adói a társadalomnak plussz bevételt jelent és tovább növeli a gazdaság fejlődését.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2016/17 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
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop

db

3

250 000 Ft

750 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

Funkcionális trainer

db

1

3 760 000
Ft

3 760 000 Ft

Egyéb

eredményjelző

db

1

1 524 000
Ft

1 524 000 Ft

6 134 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop

Az edzők részére a kommunikáció és az adattárolás miatt. Az MKSZ és más mindenki is csak az interneten keresztül tartja a
kapcsolatot.

Nyomtató

A játékosoknak, szülőknek, szurkolóknak a tájékoztatás főleg papír alapon működik. A pályázatok és minden más adminisztrációs
feladatot papír alapon is továbbítani kell.

Funkcionális trainer

Részletesen a mellékletben van kifejtve, de kor követelményeinek egyik legjobb erőfejlesztő, rehabilitáló eszköze.

eredményjelző

: A versenykiírás előírja már a bajnokságoknál – NBII. junior - kötelező jelleggel a mérkőzéseken a használatát.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

4 254 327 Ft

43 859 Ft

87 718 Ft

4 385 904 Ft

1 879 673 Ft

6 221 718 Ft

6 265 577 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

0

3

0

Nincs

U8

0

10

1

Országos

U9

1

7

1

Országos

U10

13

12

1

Országos

U11

7

3

1

Országos

U12

10

3

1

Országos

U13

6

4

1

Országos

U14

4

1

1

Országos

Serdülő/ifjúsági

3

0

1

Országos

Junior

2

0

1

Országos

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

46

43

9

2016-08-26 15:51
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályatartozék

kapuháló

pár

1

22 501 Ft

22 501 Ft

Pályatartozék

szivacskézilabda kapu

pár

1

22 501 Ft

22 501 Ft

Sporteszköz

wax

kg

4

5 231 Ft

20 924 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

liter

1

3 656 Ft

3 656 Ft

Sporteszköz

labda

db

40

11 251 Ft

450 040 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

2

6 750 Ft

13 500 Ft

Sporteszköz

fitness labda

db

2

8 438 Ft

16 876 Ft

Sporteszköz

ugrókötél

db

4

2 250 Ft

9 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

15

22 501 Ft

337 515 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

15

14 063 Ft

210 945 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

40

563 Ft

22 520 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

15

10 125 Ft

151 875 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

db

15

16 876 Ft

253 140 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

60

4 500 Ft

270 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

40

2 250 Ft

90 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

20

5 625 Ft

112 500 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés

pár

20

5 625 Ft

112 500 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

30

2 813 Ft

84 390 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

3

5 625 Ft

16 875 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

3

5 625 Ft

16 875 Ft

Sportfelszerelés

papucs

pár

20

2 813 Ft

56 260 Ft

Sportfelszerelés

szivacskézilabda

db

46

2 813 Ft

129 398 Ft

Sportfelszerelés

szabadidő melegítő (alsó-felső)

db

15

11 251 Ft

168 765 Ft

Sporteszköz

Bosu balance trainer pro

db

4

35 017 Ft

140 068 Ft

Sporteszköz

színes Blackroll standard

db

2

7 088 Ft

14 176 Ft

Sporteszköz

Blackroll pro

db

2

7 707 Ft

15 414 Ft

Sporteszköz

Blackroll Groove Standard

db

2

8 157 Ft

16 314 Ft

Sporteszköz

Blackroll Groove pro

db

2

8 832 Ft

17 664 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz

hűtőtáska (6L-15L)

db

2

4 500 Ft

9 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

mentőláda

db

4

4 500 Ft

18 000 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 5 cm

db

10

1 069 Ft

10 690 Ft
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2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Beiersdorf Tape 5 cm

db

10

1 069 Ft

10 690 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

6

1 406 Ft

8 436 Ft

Gyógyszer

jégakku

db

4

788 Ft

3 152 Ft

Gyógyszer

masszázs olaj

db

10

1 913 Ft

19 130 Ft

Gyógyszer

orrtampon

csom

2

2 138 Ft

4 276 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan
megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Rázsó SZKI

U9

1 125 Ft

8

10

80

90 000 Ft

Rendészeti SZKI.

Junior,
Serdülő/ifjúsági

5 625 Ft

25

10

250

1 406 250 Ft

Rendészeti SZKI

U10, U11

5 625 Ft

12

10

120

675 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név

Kategória

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Faragó András

Edző

Normál

4

11

63 003 Ft

17 641 Ft

887 082 Ft

Szabó Alexandra

Edző

Normál

8

11

126 006 Ft

35 282 Ft

1 774 164 Ft

Kalamárné Tahin Krisztina

Edző

Normál

4

11

28 126 Ft

7 875 Ft

396 014 Ft

Oláh Sándor

Technikai vezető

Normál

4

11

63 003 Ft

17 641 Ft

887 082 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Faragó András

1968-12-11

C

Junior, Serdülő/ifjúsági, U10, U11, U12, U13, U14, U9

Szabó Alexandra

1994-10-11

C

Junior, Serdülő/ifjúsági, U10, U11, U12, U13, U14, U9

Kalamárné Tahin Krisztina

1975-04-19

C

U10, U9

Oláh Sándor

1964-01-05

Nem rel.

Junior, Serdülő/ifjúsági, U10, U11, U12, U13, U14, U9

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 796 192 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

83 374 Ft

Személyszállítási költségek

675 032 Ft

Nevezési költségek

112 505 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

225 011 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

28 126 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 171 250 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 856 337 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 944 343 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

11 892 170 Ft

2016-08-26 15:51

10 / 23

be/SFPHPM01-04072/2016/MKSZ
2016/17 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)

10 669 953 Ft

110 000 Ft

219 999 Ft

10 999 952 Ft

1 222 217 Ft

12 112 169 Ft

12 222 169 Ft

2016-08-26 15:51
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Általános Képzés
2016/17 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

2016/17 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
2016/17 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

2016/17 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)

87 718 Ft

87 718 Ft

43 859 Ft

131 577 Ft

Utánpótlás-nevelés

219 999 Ft

219 999 Ft

110 000 Ft

329 999 Ft

Összesen

307 717 Ft

461 576 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program, pályázat előkészítése, megírása. A felhasználás során szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, a
felhasznált támogatás elhasználásával könyvelésével felmerülő feladatok elvégzése.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program, pályázat előkészítése, megírása. A felhasználás során szükséges adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, a
felhasznált támogatás elhasználásával könyvelésével felmerülő feladatok elvégzése.

2016-08-26 15:51
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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: Körmend, 2016. 08. 26.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Faragó András (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. 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;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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);
10. 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;
11. 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;
12. 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 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 4. év 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.
13. 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;
14. 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.
15. 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: Körmend, 2016. 08. 26.

2016-08-26 15:51

16 / 23

be/SFPHPM01-04072/2016/MKSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-16 09:09:12
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-16 09:09:47
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-16 09:10:30
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-16 09:11:05
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2016-08-12 14:07:04
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 09:45:18
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-04-25 08:17:33
Feltöltés / Megtekintés

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-17 14:33:19
Feltöltés / Megtekintés

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-17 14:33:47
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-17 14:34:21
Feltöltés / Megtekintés

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-17 14:34:53
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-17 14:35:23
Feltöltés / Megtekintés

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-17 14:36:02
Feltöltés / Megtekintés

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-17 14:36:41
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Kelt: Körmend, 2016. 08. 26.
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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

Teljes szakember állomány

fő

nincs

3

5

67%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

nincs

3

5

67%

Edzőtáborok száma

db

nincs

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

nincs

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

nincs

0

0

0%

Output indikátorok

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

fő

1

2

100%

U18

fő

fő

1

2

100%

U17

fő

fő

1

2

100%

U16

fő

fő

1

2

100%

U15

fő

fő

2

4

100%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

4 254 327 Ft

43 859 Ft

87 718 Ft

4 385 904 Ft

1 879 673 Ft

6 221 718 Ft

6 265 577 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 254 327 Ft

43 859 Ft

87 718 Ft

4 385 904 Ft

1 879 673 Ft

6 221 718 Ft

6 265 577 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

10 669 953 Ft

110 000 Ft

219 999 Ft

10 999 952 Ft

1 222 217 Ft

12 112 169 Ft

12 222 169 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

14 924 280 Ft

153 859 Ft

307 717 Ft

15 385 856 Ft

3 101 890 Ft

18 333 887 Ft

18 487 746 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 darab)
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)
alairasicimpeldanyfa_1460790587.pdf (Szerkesztés alatt, 970 Kb, 2016-04-16 09:09:47)
db5bc5e2dd6cd387d984174c693eca14fa2b51e521bd1a4e88c8e52fa194774e
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
igazolasteremberlet_1461564455.pdf (Szerkesztés alatt, 604 Kb, 2016-04-25 08:07:35)
beb8fcf226cf72c0ae289b698c0e5cf5d7d81527d4eecb0a12c44ad5763626a9
szandeknyilatkozarrazso_1461565037.pdf (Szerkesztés alatt, 440 Kb, 2016-04-25 08:17:17)
ae06a757cea920d122c8946c401fb1d052e214e7f7f17125451db6daeb6a3c00
szandeknyilatkozarrendeszeti_1461565053.pdf (Szerkesztés alatt, 443 Kb, 2016-04-25 08:17:33)
cb2f0d902662f8c769a92bdaba5151917eb5029b4f65f9391da6b49f96971bc7
Egyéb dokumentumok
kihpm01-040722016mksz_1470593058.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-08-07 20:04:18)
c97493a942fab7181d1b3593e8bea0052d1c6d8d7b925c66965ab331033e72aa
arajanlatbosublackrollkeiser_1471003606.docx (Kér. kieg. szerk., 3 Mb, 2016-08-12 14:06:46)
cdb4ef8c75dd78a0c1b493b6c8218754c0395630ba9d2990f2f3b3f0e8da79fc
arajanlatokosszesitesebe002_1471003610.docx (Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2016-08-12 14:06:50)
6b4d1437456cc54b3ec92e46fd90a40879acf71d8d7a3a0adbc171509b0971c6
keiserarajanlat_1471003616.pdf (Kér. kieg. szerk., 175 Kb, 2016-08-12 14:06:56) 8c7f48acf4208049a955f8e3ea7fbaf483f996aded8cbb11bd1adf3ed0bcd50a
kezilabdaeredmenyjelzoarajanlatk_1471003620.doc (Kér. kieg. szerk., 149 Kb, 2016-08-12 14:07:00)
e850f41d662f3633364acdb8f5b70a4eb39f6a34e75dfe6cbbe05a68d3915604
miertakeiser_1471003624.pdf (Kér. kieg. szerk., 251 Kb, 2016-08-12 14:07:04) 9f1651a4bb9fc7704c0143a5de3f665f1da8d32157969883a1cbd4a82dab02ae
koltsegtervversenyengedely_1461568955.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-25 09:22:35)
d2fa2133624fad4c225b772d3e434d0780abd404d18a12e8ff9c40d6d6a72e6d
nevsor-korosztalyok_1461568982.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-25 09:23:02) 718ec80174f62343e4999d70099497afc95c0fab6e776ca216ee2c2ff83cf145
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegtervgyogyszerek_1460896427.pdf (Szerkesztés alatt, 688 Kb, 2016-04-17 14:33:47)
4b21b567ba61d2abfc33020655a05aaa221092aff8fad35a5efc63e49860f078
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat_1460790552.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-16 09:09:12) 9fe8c9cae364c21521266d26e95895f320228c930d3b47d5be3e22143e07381a
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij_1460790665.pdf (Szerkesztés alatt, 683 Kb, 2016-04-16 09:11:05) 134e99820e9d9934aad95e62466a11958f85500e42ec9250c5a6fb461c04e6d1
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentes_1460790630.pdf (Szerkesztés alatt, 948 Kb, 2016-04-16 09:10:30)
7d690de5bee3685f1c21aac8527ce323188158d8791fa5650a303c699d70e7bb
Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegtervnevezes_1460896493.pdf (Szerkesztés alatt, 874 Kb, 2016-04-17 14:34:53)
d95134eefbcf553b646d4bc91e6b75a9bb1b1759cce08a23e8c0380c3176fb56
Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegtervrendezesi_1460896523.pdf (Szerkesztés alatt, 863 Kb, 2016-04-17 14:35:23)
6114ea0137de818176b98fc20721376f6512dd0541a3bde6f49d6c1428bcee9d
Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegtervsporteszkoz_1460896399.pdf (Szerkesztés alatt, 783 Kb, 2016-04-17 14:33:19)
b13548db76b91fbf3563ead062b07081cddc56eeaef69b4741e4389c51eed758
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
faragoandrasedzoi2016_1461564264.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2016-04-25 08:04:24)
e39e2b827cc065b56ef6b8844ecf71cdef2c417dfd560f7b5502510e3d05af20
kalamarnet.k.edzoi2016_1461564314.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2016-04-25 08:05:14)
7a0f2b55aa71aa1b821cf0ff5f101b28f037ae2c7acf9bce772d96a9f6b37a24
szaboalexandraedzoi2016_1461564339.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2016-04-25 08:05:39)
f85703f164e3dc64438457050e22eeeabcf6b377b31dd624692e5cfa50207e81
olahsandortechnikai2016_1461564351.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2016-04-25 08:05:51)
4ddc59a5cd4fdc041e5c055c732a34e0377e10a1b51c039dac125932facd67b1
kozremukodoifaragoandrastao2016_1461565161.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2016-04-25 08:19:21)
1a5306ab298d13a844a4d9e2368d95eb35adf92677c834f41b5849116386f309
licenszigazolas_1461570318.pdf (Szerkesztés alatt, 494 Kb, 2016-04-25 09:45:18) 01acee76582bd23b3508b29d83f4fed9c630dfb201d6379130917f930d232e17
Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
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koltsegtervszemelyszallitas_1460896461.pdf (Szerkesztés alatt, 995 Kb, 2016-04-17 14:34:21)
8d80978cfc0e3016d850eaa11c9c6141c936682884c6cff0d958ffb2af4b648c
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegtervedzotaborszallas-etkez_1460896562.pdf (Szerkesztés alatt, 932 Kb, 2016-04-17 14:36:02)
4090445ae9824c9d183800c6850fb7109553b3169364c80dbdcbe69b56054a70
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegtervszemelyijelleguberek_1460896601.pdf (Szerkesztés alatt, 984 Kb, 2016-04-17 14:36:41)
a6ed2fdd91bd9d5481573eb6839d814cb841d327b6e4f7d58e9a11bf23ba5d9f
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