
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  ASI DSE

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  Gyermekbajnokság

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

Adószám  18100992-1-41

Bankszámlaszám  10404089-40818052-

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  1139  Város  Budapest

Közterület neve  Rozsnyai  Közterület jellege  utca

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1139  Város  Budapest

Közterület neve  Rozsnyai  Közterület jellege  utca

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 210 10 62  Fax  +36 1 349 79 89

Honlap  www.asidse.hu  E-mail cím  asi@asidse.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Eperjesiné Muts Éva

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 210 10 62  E-mail cím  asi@asidse.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Eperjesiné Muts Éva +36 30 210 10 62 muts.eva@pr.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat
célja

Tomori Pál Általános Iskola XIII. Kerületi
Önkormányzat

Közép-Pesti Tankerületi Központ 3 Felkészülés

Katona József Szakközépiskola és
szakiskola

Fővárosi Önkormányzat Budapesti Gépészeti Szakképzési
Centrum

3 Felkészülés

Prevenciós Központ XIII. Kerületi
Önkormányzat

XIII. Kerületi Önkormányzat 3 Felkészülés

Ady Endre Gimnázium XIII. Kerületi
Önkormányzat

Közép-Pesti Tankerületi Központ 5 Felkészülés

Számítástechnikai Általános Iskola XIII. Kerületi
Önkormányzat

Közép-Pesti Tankerületi Központ 2 Felkészülés

Angyalföldi Sportközpont ’’A’’ csarnok XIII. Kerületi
Önkormányzat

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 20 Felkészülés

Angyalföldi Sportközpont ’’B’’ csarnok XIII. Kerületi
Önkormányzat

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 15 Felkészülés

Vasas Sport Club Vasas Sport Club Vasas Sport Club 8 Felkészülés

Vasas Sport Club Vasas Sport Club Vasas Sport Club 3 Versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1999-09-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1999-09-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 1,08 MFt 1,6 MFt 1,6 MFt

Állami támogatás 0,28 MFt 0,2 MFt 0,2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 33,49 MFt 30,7 MFt 32 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 70,33 MFt 60,3 MFt 100 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 1 MFt

Összesen 105,18 MFt 92,8 MFt 134,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 42,87 MFt 63,9 MFt 64 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 3,24 MFt 8,1 MFt 8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 44,29 MFt 55,2 MFt 60 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,89 MFt 1,7 MFt 2 MFt

Összesen 91,29 MFt 128,9 MFt 134 MFt

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

Kiadás 2015 2016 2017

Működési költségek 32,03 MFt 37,22 MFt 42,2 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 2 131 980 Ft 42 640 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

252 579 Ft 5 052 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

56 800 340 Ft 1 111 486 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj   
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület 15 évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy minél több gyermeknek biztosítson mozgáslehetőséget és, hogy magas
színvonalú képzési rendszerével az élsport utánpótlás-nevelésének bázisává váljon. Azóta is mindkét célnak igyekszik megfelelni. Ezt legjobban az egyesület
színeiben kezdett sportolni és azóta felnőtt jelenleg is aktívan kézilabdázó fiatalok, a sportágban edzőként, játékvezetőként, sportvezetőként tevékenykedők létszáma
mutatja. A minőségi sportban elért eredményeink is büszkeséggel töltenek el, hiszen az elmúlt időszakban 10 országos bajnoki arany-, 2 országos bajnoki ezüst és 5
országos bajnoki bronzérmet nyertek lány csapataink a korosztályos gyermekbajnokságokban. Két alkalommal az OSB hatos döntőjébe is bejutottunk, ahol a legjobb
eredményünk a negyedik hely volt. Ebben a bajnoki évben is résztvevői vagyunk az OSB döntőnek. Több külföldi torna dobogós helyével is büszkélkedhetünk, melyek
közül a Teramoban elnyert 1. helyezés a legértékesebb, de nyertünk tornát Stockholmban az EKEN Kupán is. Torna győzelemmel távoztunk a lányokkal makarskaról
is. 2015. januárjában az OTP Bank Szent István kupán, ahova a legjobb csapatokat igyekeztek meghívni első helyen végeztünk a lány serdülő korosztályban
legyőzve a NEKA csapatát is. Minden évben több játékosunk kap meghívást a korosztályos válogatottba, ahova nemzetközi mérkőzésekre, tornákra is bekerültek A
Vasas SC – akinek tulajdonképpen utánpótlás-nevelő bázisát képezzük - junior csapatának nagy részét ASI nevelésű játékosok alkotják, a felnőtt csapatba is több
játékos került be. Örömünkre szolgál, hogy egyre több ASI nevelésű játékos tér vissza a Vasas SC NB I/B-s csapatába. Az ASI csapata egyben a Vasas SC OSB
csapata is. Több ASI-s játékos játszik a Vasas SC NB I/B-s junior csapatában is, ahol első helyen áll a csapat.A fiú csapatoknál ebben az évben céltudatos,
szorgalmas munka indult el, de sajnos szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a tehetségesebb gyerekeket mindig átigazolják a nagyobb hagyományokkal
rendelkező egyesületek. Ezt figyelembe véve az MKSZ a Magyar Kézilabdázásért Kitüntető Cím elismerést adományozta az ASI DSE részére a kézilabda sportág
fejlesztése érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért. A jövőben középiskolában kézilabda sportosztály beindítását tervezzük.Négy délelőtt az ASK-ban lenne
edzés és egy délelőtt úszást tervezünk, majd a délutáni edzésre hozzájuk kapcsolódnának a ’’külsős’’ gyerekek is. 

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

Ingatlan beruházást nem tervezünk. 

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

Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai programjához kapcsolódva, azt elfogadva és támogatva, utánpótlás-
nevelési feladatok ellátására nyújtja be sportágfejlesztési programját továbbra is az eddig tervezett és megvalósított célok mentén haladva kívánjuk szervezettebben,
tervszerűbben, magasabb színvonalon végezni a munkánkat. Az eddigi tevékenységünk megegyezik a szövetség sportfejlesztési programjával. Legfontosabb
feladatok: • Cél az igazolt versenyzők számának növelése, de csak olyan mértékben, ahogy teremlehetőségeink biztosítják a színvonalas képzést. Szeretnénk
továbbra is mindenkinek, aki nálunk kézilabdázásra jelentkezik edzés és versenyzési lehetőséget biztosítani, de figyelünk a tehetséggondozásra is. Alkalmazunk egy
utánpótlás igazgatót is aki sportszakmai feladatok mellett kommunikációval és marketinggel is foglalkozik, akinek többek között a feladata egyesületünk arculatának
kialakítása is lesz.Az edzők mellett egy kapusedző is dolgozik. Egyéni képzést az edzésidőn kívül minden edző végez. Minimum 15 csapattal fogunk indulni a
bajnokságokban ill. a szivacs kézilabdában a létszámtól függően esetleg több csapatot is indítunk. • Leány 2001-es korosztály Vasas SC-be történő átirányítása. •
Szakmai előmenetel biztosítása a tehetséges játékosok részére, jövőkép állítása a Vasas SC-vel közösen. • Szakmai háttér , képzési program fejlesztése a Vasas SC-
vel és a MAFC csapatával közösen. • Leány 2002-2003-as korosztály létszámának bővítése, egyéni képzések előtérbe helyezése, versenyeztetése, nemzetközi és
hazai edzőtáborok. • Leány 2004-2005-ös korosztály tehetségkutatás, létszámnövelés, az iskolai csapatokból a játékosok átirányítása, MKSZ versenykiírása alapján
versenyeztetés, vidéki tornák, edzőtáborok • Leány 2006-2007-ben fontos az edzésekben már bekapcsolódott játékosok megtartása a sportág számára, toborzás,
létszámbővítés, a bajnokságban és tornákon versenyeztetés • Leány 2008-2009-es korosztálynál az edzésékben már bekapcsolódott játékosok megtartása a sportág
számára, toborzás, létszámbővítés, a szivacskézilabda bajnokságban és tornákon versenyeztetés. Lány 2010-2011-es korosztály iskolai bemutatókkal toborzása.
Fiúknál a képzés a lányokéhoz hasonlóan kétéves bontásban történik. Itt junior csapatot is indítunk a MAFC csapataként. A fiúknál a serdülő fiúknál a képzés
színvonalának emelése mellett a létszám bővítésre is figyelnünk kell. 

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

Tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni a kézilabda sportág népszerűsítéséhez, fejlesztéséhez, már kis kortól a mozgás-gazdag életmód megszerettetéséhez,
az egészséges versenyszellem kialakításához, a legtehetségesebbek kiemelt foglalkoztatásával élsportolók neveléséhez, a helyi lakosság szórakoztatásához, a
Vasas SC hagyományainak megőrzéséhez és kézilabda programjának megvalósulásához, Angyalföld sportkultúrájának országos elismeréséhez. Szeretnénk, ha a
rendszeresen, versenyszerűen kézilabdázók száma növekedne ezzel együtt a szülők sportaktivitása is nőne. Reményeink szerint óvodai-iskolai és az egyesületi
programunk segít abban, hogy a rendszeres fizikai aktivitás a gyerekek életmódjává váljon, amely hozzájárul egy fizikailag és mentálisan is egészségesebb
társadalom létrejöttéhez. Tapasztalat, hogy a rendszeresen és aktívan sportoló gyerekek sport iránti érdeklődése változtat a családi szokásokon és az értékrenden. A
sport az elidegenedett világunkban közösségteremtő erővel bír, nemcsak gyerekeknél köttetnek élethosszig tartó barátságok, hanem összehozza a családokat is.
Példák sorát említhetnénk a legmagasabb osztályban ill. nemzetközi szinten játszó csapatok eredményeinek befolyásoló hatására városuk, szurkolóik életére. (Ezért
is tartjuk fontosnak a Vasas SC NB I-es szereplését). Támogatás megvalósulása esetén az edzők anyagi elismerése tovább bővülne,kifejezve ezzel munkájuk
megbecsülését. Edzőtáborok, sporttáborok szervezésével, tornák rendezésével bevételhez jutnak a gazdaság egyéb szereplői (vendéglátás, idegenforgalom).
Továbbra is tudnánk biztosítani az anyagilag hátrányos helyzetben lévő gyerekek sportolását is. Megvalósíthatóvá válik a iskola - egyesület együtt munkálkodása, a
testnevelés órán kézilabda szakember bemutatójának tartása, miután főállásban is tudunk edzőt alkalmazni. Lehetőség nyílik arra, hogy az edzők az edzések mellett
egyéni képzéseket is tartsanak vagy a csapatszellem erősítése érdekében szabadidős foglalkozásokat is szervezzenek, tornákra járjanak. Az edzők leterheltsége és
erkölcsi ill. anyagi megbecsülésének hiánya csökkenheti a képzés színvonalát, csak a jómódú szülők gyerekeinek biztosítható a sportolás, nem tudjuk külsőségeiben
vonzóvá tenni a rendszeres testedzést, mindezek kihatnak a kézilabda sportág eredményességére (de ugyanez a helyzet áll fenn minden sportág esetében), mert
nem tudunk alternatívát kínálni a gyerekeknek a szabadidő hasznos eltöltésében sem a plázákkal, sem a számítógéppel szemben.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód 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)

Egyéb Örményiné
Horváth
Zsuzsanna

EKHO 8 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Egyéb Szlaby Miklós EKHO 4 11 100 000 Ft 20 000 Ft 1 320 000 Ft

12 23 300 000 Ft 60 000 Ft 4 200 000 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

Örményiné Horváth Zsuzsanna 1956-08-21 N.r.

Szlaby Miklós 1953-04-04 N.r.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

2 068 020 Ft 21 320 Ft 42 640 Ft 2 131 980 Ft 2 131 980 Ft 4 242 640 Ft 4 263 960 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz wax lemosó db 5 650 Ft 3 250 Ft

Informatikai
eszközök

Számítógép db 1 250 000
Ft

250 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató db 1 100 000
Ft

100 000 Ft

353 250 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

wax lemosó Felnőtt csapat részére

Számítógép Megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátására

Nyomtató Megnövekedett adminisztrációs feladatok ellátására

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

245 002 Ft 2 526 Ft 5 052 Ft 252 579 Ft 108 248 Ft 358 302 Ft 360 828 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 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

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Női Férfi Bajnokságban szereplő csapatok

U7 4 3 2

U8 10 9 2

U9 17 10 2

U10 27 19 2

U11 18 0 1

U12 0 44 1

U13 40 0 1

U14 0 44 1

serdülő 32 25 2

ifjúsági 34 42 1

egyetemi/főiskolai

diákolimpia

ÖSSZESEN 182 196 15

be/SFPHPM01-05141/2017/MKSZ

2017-08-29 15:32 9 / 26



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Fagyasztó spray Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U7, U8, U9

db 30 2 500 Ft 75 000 Ft

2017/18 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)

Tomori Pál Általános Iskola U7, U8 6 100 Ft 12 10 120 732 000 Ft

Katona József Szakközépiskola
és szakiskola

U14 7 500 Ft 12 10 120 900 000 Ft

Prevenciós Központ U12, U9 10 600 Ft 12 10 120 1 272 000 Ft

Ady Endre Gimnázium U12, U9 7 200 Ft 20 10 200 1 440 000 Ft

Számítástechnikai Általános
Iskola

U7, U8 7 650 Ft 8 10 80 612 000 Ft

Angyalföldi Sportközpont ’’A’’
csarnok

Ifjúsági,
U14

6 000 Ft 80 11 880 5 280 000 Ft

Angyalföldi Sportközpont ’’B’’
csarnok

U10, U11,
U12

4 000 Ft 60 11 660 2 640 000 Ft

Vasas Sport Club U13 10 000 Ft 40 11 440 4 400 000 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 

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

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 1679 Vérten Orsolya EKHO 1 10 30 000 Ft 6 000 Ft 360 000 Ft

Edző 1248 Komjáti Zsuzsanna EKHO 4 11 100 000 Ft 20 000 Ft 1 320 000 Ft

Edző 1013 Csík Krisztina EKHO 4 11 110 000 Ft 22 000 Ft 1 452 000 Ft

Edző 1771 Gálfalvi Zsuzsanna EKHO 4 11 110 000 Ft 22 000 Ft 1 452 000 Ft

Edző 47388 Nagy Ádám EKHO 4 11 100 000 Ft 20 000 Ft 1 320 000 Ft

Edző Beszerzés
folyamatban

Bokros Tamás EKHO 4 11 100 000 Ft 20 000 Ft 1 320 000 Ft

Edző 794 Gálfalvi Áron EKHO 4 11 120 000 Ft 24 000 Ft 1 584 000 Ft

Edző 1947 Szőcs Eszter Normál 4 11 100 000 Ft 23 000 Ft 1 353 000 Ft

Edző 1091 Géber Zsolt EKHO 4 11 120 000 Ft 24 000 Ft 1 584 000 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 44790 Józsa Dávid EKHO 8 11 300 000 Ft 60 000 Ft 3 960 000 Ft

Kapusedző 47388 Nagy Ádám EKHO 2 11 62 500 Ft 12 500 Ft 825 000 Ft

Technikai vezető Alberti Luca EKHO 8 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft

UP igazgató Eperjesiné Muts Éva EKHO 5 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

Technikai vezető Vérten Orsolya EKHO 3 12 93 750 Ft 18 750 Ft 1 350 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

Vérten Orsolya 1982-07-22 C Nem rel. U7

Komjáti Zsuzsanna 1964-08-21 C Nem rel. U8

Csík Krisztina 1985-09-03 C Nem rel. U9

Gálfalvi Zsuzsanna 1969-04-30 C Nem rel. U10, U12

Nagy Ádám 1991-07-06 C Nem rel. U10

Bokros Tamás 1991-05-08 C Nem rel. U11

Gálfalvi Áron 1973-12-13 B Nem rel. U13

Szőcs Eszter 1989-09-12 C Nem rel. U14

Géber Zsolt 1967-06-23 C Nem rel. Serdülő

Józsa Dávid 1980-10-18 C Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

Nagy Ádám 1991-07-06 C Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

Alberti Luca 1993-04-26 Nem rel. Nem rel. U14, U7, U8, U9

Eperjesiné Muts Éva 1955-06-23 B Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9

Vérten Orsolya 1982-07-22 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 75 000 Ft

Személyszállítási költségek 4 310 000 Ft

Nevezési költségek 140 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 155 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 400 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 17 276 000 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 7 276 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 25 800 000 Ft

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

Összesen 61 432 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

55 120 851 Ft 568 003 Ft 1 111 486 Ft 56 800 340 Ft 6 311 149 Ft 62 543 486 Ft 63 111 489 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

Személyi jellegű 42 640 Ft 42 640 Ft 21 320 Ft 63 960 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 052 Ft 5 052 Ft 2 526 Ft 7 578 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 111 486 Ft 1 136 460 Ft 568 003 Ft 1 679 489 Ft

Összesen 1 159 178 Ft  1 751 027 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - a
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs
feladatinak végrehajtása. - EKR felület gondozása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - a
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs
feladatinak végrehajtása. - EKR felület gondozása

Utánpótlás-nevelés - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - a
vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs
feladatinak végrehajtása. - EKR felület gondozása
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

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

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2017. 08. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Eperjesiné Muts Éva (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Budapest, 2017. 08. 29.

be/SFPHPM01-05141/2017/MKSZ

2017-08-29 15:32 17 / 26



NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Eperjesiné Muts Éva (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Angyalföldi Sportiskola és Diáksport

Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Angyalföldi Sportiskola és

Diáksport Egyesület (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Budapest, 2017. 08. 29.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Eperjesiné Muts Éva (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

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

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

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

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest, 2017. 08. 29.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

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

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

figyelembevételre.

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

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

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: Budapest, 2017. 08. 29. Eperjesiné Muts Éva 
ügyvezető elnök 

Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-04-25 22:50:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-23 15:31:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-19 12:29:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-04-25 22:55:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 14:21:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 14:21:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-27 14:21:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2017-08-09 09:07:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-07-15 11:22:05

Mellékletek

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Budapest, 2017. 08. 29.
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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 13 16 23%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0 9 10 11%

Edzőtáborok száma db 0 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő 0 9 16 78%

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma fő 0 1 1 0%

Szakemberek átlagfizetése Ft 0 133000 133000 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 0 0 0%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 19 20 5%

U15 fő 0 36 40 11%

Egyéb indikátorok

U7 fő 0 7 15 114%

U9 fő 0 19 20 5%

U11 fő 0 13 20 54%
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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 2 068 020 Ft 21 320 Ft 42 640 Ft 2 131 980 Ft 2 131 980 Ft 4 242 640 Ft 4 263 960 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 245 002 Ft 2 526 Ft 5 052 Ft 252 579 Ft 108 248 Ft 358 302 Ft 360 828 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

245 002 Ft 2 526 Ft 5 052 Ft 252 579 Ft 108 248 Ft 358 302 Ft 360 828 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

55 120 851 Ft 568 003 Ft 1 111 486 Ft 56 800 340 Ft 6 311 149 Ft 62 543 486 Ft 63 111 489 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 57 433 873 Ft 591 849 Ft 1 159 178 Ft 59 184 899 Ft 8 551 377 Ft 67 144 428 Ft 67 736 277 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (23 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

mksznyilafa001_1493295684.jpg (Szerkesztés alatt, 355 Kb, 2017-04-27 14:21:24) 83b1705477344ecf5f5286a7884b6e8f713d524ab2a166088882f9e40e884d3c

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)

alairasicimpeldany_1492954266.jpg (Szerkesztés alatt, 452 Kb, 2017-04-23 15:31:06)
5a839e5c68453350450fd753bef65e141dc5f6b3a8fdd0f493d9086f92ba7eb4

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

ask_berletiszerz.pd_1500110525.pdf (Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, 2017-07-15 11:22:05)
64a99eae3a545b4db1c8c4a0bd9ad47a0cedcc3c140f7ef37ad30663df19027c

hianypberletiszerznyilatkozat00_1500110525.jpg (Hiánypótlás melléklet, 304 Kb, 2017-07-15 11:22:05)
3750814a0ca9bd5117e03d99f50d6ef57b9a226e079dfc68846ba4e9440d2c8f

vasas_berletiszerz.pd_1500110525.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-07-15 11:22:05)
43e44d53b3c081c021816a8d35f5c137465f567c48550d55ce4dd84385a9c045

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

mkszemmi1001_1493295675.jpg (Szerkesztés alatt, 992 Kb, 2017-04-27 14:21:15) 4135f35d39206f53fb4e98618a7789e7bd75967ef97cb6a8a7c6194519a6da41

mkszemmi2001_1493295676.jpg (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2017-04-27 14:21:16) f67a180196a1dc97762cef12e537c123840448375e69df611fd2d37fe0ff36d4

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

birosagi_2017.03.28.pd_1492954166.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-23 15:29:26)
121263f684676c83c578fa1af20f5a700ddeaa1ddb27c515a2c8636c9b2ad0f5

asi_kivonat2apr_1493153406.jpg (Szerkesztés alatt, 588 Kb, 2017-04-25 22:50:06) 33a9c6df194a36224fcf98f73c50363c05f4142462ee1943530a29b2d0791b6f

asi_kivonat1apr_1493153408.jpg (Szerkesztés alatt, 639 Kb, 2017-04-25 22:50:08) 70205c2222a6f1b8976d266470f8dceb3446b93d5376c76a6f860ec563340c49

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

bankmkszszemelyi001_1493153746.jpg (Szerkesztés alatt, 427 Kb, 2017-04-25 22:55:46)
6a10ab49d0d15fafe805da0d29a4fa371a0bcc7690934615659fbd50cd752cf0

bankmksztargyi001_1493153747.jpg (Szerkesztés alatt, 426 Kb, 2017-04-25 22:55:47)
4c2492c509d87bd73a4b147af25cee6964cfe81da264712978531627618b9c6a

bankmkszup001_1493153749.jpg (Szerkesztés alatt, 424 Kb, 2017-04-25 22:55:49)
a9e6625a35686d7710b0a5ef3a61f6ed8d4bb91224e2f07096af4711bd4045d3

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

asi_koztartozasmentes_adatbazis_201_1492597792.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-19 12:29:52)
dc74f249c59d187e5709aa838772e5b45587de2ff23af02af6e7f52e54e7a122

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

kezinyilatkozat2001_1493295693.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-27 14:21:33) 577bf5bf103d27fb4d7f7535f02e6d6530e8bb0882840bf42e0aeb8ada2551c0

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

vertenorsi002_1502262477.jpg (Kér. kieg. szerk., 428 Kb, 2017-08-09 09:07:57) 8cf2d9eef08914d17e97307cc7e563c7a2909d2b64eb41fe3a453d463853e1b8

hianypszemelyijellegunyilatkozat_1500284660.jpg (Hiánypótlás melléklet, 262 Kb, 2017-07-17 11:44:20)
a737e27c23f53373800d4850414806656232676afe8d3a10fa1d907ecc0dc3d2

hianypverteno70001_1500284660.jpg (Hiánypótlás melléklet, 292 Kb, 2017-07-17 11:44:20)
f09ab7682c25fa2c5707333215f66fc2c9d97a090c8f43c35b0ff13a4d9aef25

bokrostamasoklevel1001_1500111476.jpg (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-07-15 11:37:56)
a19f273fdd5f7bdad04a8fc44223409e228525a33df52468d87029f693f4ea7b

bokrostamasoklevel2001_1500111476.jpg (Hiánypótlás melléklet, 696 Kb, 2017-07-15 11:37:56)
e165bdc274afc559b63a62feb6d19cf432fd08e805de7318e28f0122583ac748

hianypgalfalvianyilatk001_1500111655.jpg (Hiánypótlás melléklet, 257 Kb, 2017-07-15 11:40:55)
c5200f1075741ef48ca71c8e2005177a2c49e6330154e5f9b0afb90b22ac8aa3

hianypgalfalvizsnyilatk001_1500111655.jpg (Hiánypótlás melléklet, 282 Kb, 2017-07-15 11:40:55)
3ee02acfddbd2edfcf49761797a1c00124c4672ba491569bf441ecdfab6eb4fb

hianypvertenorsinyilatkozat001_1500111656.jpg (Hiánypótlás melléklet, 280 Kb, 2017-07-15 11:40:56)
0e60ac8c31f15c642b67bb75d89c735d73c2ed697bcf9efd563166b766e79861
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