
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  ASI DSE

Gazdálkodási formakód  000

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: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Nincs

 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

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

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  -

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

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Eperjesiné Muts Éva +36 30 210 10 62 asi@asidse.hu

Borbély Tünde +36 30 467 41 37 borbely.tunde@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Katona József Szakközépiskola és
szakiskola

Fővárosi Önkormányzat Budapesti Gépészeti Szakképzési
Centrum

20 Felkészülés

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

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 80 Felkészülés

Angyalföldi Sportközpont ’’B’ csarnok XIII. Kerületi
Önkormányzat

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 60 Felkészülés

Vasas Sport Club Vasas Sport Club Vasas Sport Club 30 Felk. és
versenyeztetés

Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok Vasas Sport Club Vasas Sport Club 30 Felk. és
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 2019/20 évi gazdálkodásának és a 2021. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2019 2020 2021

Önkormányzati támogatás 0,8 MFt 0,8 MFt 0,8 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 58,2 MFt 45 MFt 48 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 221,9 MFt 201,3 MFt 200 MFt

Egyéb támogatás 2,3 MFt 2 MFt 2 MFt

Összesen 283,2 MFt 249,1 MFt 250,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2019 2020 2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 97,2 MFt 100 MFt 105 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 23,2 MFt 20 MFt 22,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 110,8 MFt 108,9 MFt 110 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3 MFt 3,5 MFt 4 MFt

Összesen 234,2 MFt 232,4 MFt 241,5 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 2019 2020 2021

Működési költségek 72,071936 MFt 74,372773 MFt 75 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
támogatás

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 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 támogatás 91 794 120 Ft 1 835 882 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Üzemeltetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Koronavírussal összefüggésben felmerülő
költségek

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

Képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj   Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Kérelem részletes leírása

Ismertesse a kérelmező szervezet 2021/22-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület 20 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
sportolt és azóta felnőtt csapatokban jelenleg is aktívan kézilabdázó fiatalok, korosztályos válogatott játékosok, a sportágban edzőként, játékvezetőként,
sportvezetőként tevékenykedők létszáma mutatja. A minőségi sportban elért eredményeink is büszkeséggel töltenek el, bár az utóbbi időben inkább a
középmezőnyhöz tartozunk. Ebben a bajnoki évben a serdülő és az alatti összes utánpótlás bajnokságban indultunk. A leány U15-ös csapatunk az első osztályban,
fiatalabb korosztállyal a lányoknál másodosztályban játszottunk. A fiúk a serdülő harmadosztályban játszottak, U15-ben másodosztályban, U14-ben másodosztályban
indultunk. Minden versenyeztetett fiú csapatunk a Felsőházba jutott. Kisebb korosztályokban több csapattal versenyzünk, hogy mindenki számára játéklehetőséget
biztosítsunk. Edzőink sok helyre elvitték csapataikat, a külföldi tornáktól kezdve, a legnagyobb hazai vagy éppen a négy csapatos tornákig. Minden évben több
játékosunk kap meghívást a korosztályos válogatottba. Büszkék vagyunk az ASI-ban nevelkedett korosztályos és egy felnőtt válogatottra. A Vasas SC ifjúsági
csapatának nagy részét ASI nevelésű játékosok alkotják és a felnőtt csapatban is van, aki nálunk nevelkedett. A fiú csapatoknál is céltudatos, szorgalmas munka
folyik. Edzőink többsége testnevelő tanár, mindenki rendelkezik C licensszel. Az edzők folyamatosan fejlesztik tudásukat az MKSZ által biztosított kiadványokkal,
továbbképzésekkel. Házon belül is tartunk szakmai fórumokat. Az edzéskörülményeink jók. Jelenleg négy sportcsarnokot használunk és egy tornatermet. A Vasas SC
csarnokának átadásával bővültek a lehetőségink, a feltételeink javultak. Az MKSZ egy évtizeddel ezelőtt a Magyar Kézilabdázásért Kitüntető Cím elismerést
adományozta az ASI DSE részére a kézilabda sportág fejlesztése érdekében kifejtett eredményes tevékenységéért, aminek azóta is igyekszünk megfelelni. 

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, utánpótlásnevelési
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. Az edzők mellett
kapusedzők is dolgoznak. Egyéni képzést az edzésidőn kívül minden edző végez, de Vérten Orsolya a legtehetségesebb fiúknak és lányoknak fejlesztő
foglalkozásokat is tart. • Szakmai előmenetel biztosítása a tehetséges játékosok részére, jövőkép állítása a Vasas SC-vel közösen. • Szakmai háttér , képzési program
fejlesztése a Vasas SC-vel csapatával közösen. • MKSZ versenykiírása alapján versenyeztetés, egyéni képzések előtérbe helyezése, edzőtáborok, nemzetközi és hazai
tornák • Leány 2007, fiú 2005-06 ös korosztály tehetségkutatás, MKSZ versenykiírása alapján versenyeztetés, edzőtáborok, nemzetközi és hazai tornák • Leány, fiú
2007-es, 2008-as, 2009-es korosztályok fontos az edzésekben már bekapcsolódott játékosok megtartása a sportág számára, toborzás, létszámbővítés, az MKSZ
versenykiírása alapján versenyeztetés, edzőtáborok, hazai és nemzetközi tornák • Leány, fiú 2010-es, 2011-es, 2012-es korosztálynál az edzésékben már
bekapcsolódott játékosok megtartása a sportág számára, toborzás, létszámbővítés, a szivacskézilabda bajnokságban és tornákon versenyeztetés. • Leány, fiú 2013-
2014 korosztályok toborzása. • Iskolákkal további együttműködés. • Fiúknál serdülő csapatot is indítunk. Itt létszámemelés és a képzés színvonalának emelése a cél.
MKSZ versenykiírása alapján versenyeztetés, edzőtáborok, nemzetközi és hazai tornák. 

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. 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

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód és
születési

dátum

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások

(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Adóazonosító Nyilvántartási szám Licensz.

evad_rovid 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

2021/22 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2021/22 évad - Tervezett összes tárgyi 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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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2021/22 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás

tervezett
befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel

tervezett
időpontja

(év, hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

2021/22 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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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Kategória Név Adóazonosít
ó

Szül.
dátum

Adózás
módja

N.
Ó
.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen

(Ft)

0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2021/22 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az
alábbiak

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű
gazdasági célú

használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2021/22 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

Szerződéses szolgáltatások 0 Ft

Távközlés és energia 0 Ft

Összesen 0 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés 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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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások

2021/22 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek támogatása

Beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási érték (Ft)

0 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő 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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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2021-02-27 10:01:18

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 6 1 4 3

U9 10 3 6 6

U10 11 5 9 5

U11 24 10 10 7

U12 37 20 22 17

U13 23 19 21 16

U14 24 11 21 14

U15 38 11 40 24

U16 - - 22 8

serdülő 37 0 57 14

ifjúsági 29 0 40 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 239 80 252 114
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2021-02-27 10:01:23

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2020/21 Versenyeztett csapatok száma 2021/22 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U8 1 1 1 1

U9 1 1 2 2

U10 1 1 1 1

U11 1 1 1 1

U12 2 1 2 2

U13 1 2 1 1

U14 2 4 1 1

U15 0 2 1 2

U16 - 1 - 1

serdülő 0 1 1 1

ifjúsági 0 0 0 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 9 15 11 13
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2021/22 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati eszközök

Serdülő, U16 Nem
releváns

0 0 Ft 267 300 Ft

2021/22 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan típusa Ingatlan
megnevezés

Férőhely Igénybevétel
típusa

Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybe-
vétel

(óra/hó)

Hónapok
száma az
évadban

Igénybevett
órák

száma/évad

Bérleti díj
összesen

(Ft)

Sportcsarnok Angyalföldi
Sportközpont ’’A’’

0-1000 fő Edzés U11, U12,
U13, U14,
U15

12 447 Ft 80 11 880 10 953 360 Ft

Sportcsarnok Angyalföldi
Sportközpont ’’B’’

0-1000 fő Edzés U10, U11,
U12, U14

6 789 Ft 60 11 660 4 480 740 Ft

Sportcsarnok Vasas Sport Club 0-1000 fő Edzés/mérkőzés Serdülő,
U13, U14,
U15, U16

22 275 Ft 35 11 385 8 575 875 Ft

Tornaterem Számítástechnikai
Általános Iskola

nem
releváns

Edzés U10, U11,
U8, U9

8 019 Ft 12 10 120 962 280 Ft

Tornaterem Katona József
Szakközépiskola és
szakiskola

nem
releváns

Edzés U11, U12,
U13

8 910 Ft 20 11 220 1 960 200 Ft

Sportcsarnok Sterbinszky Amália
Kézilabdacsarnok

1000 fő
felett

Edzés Serdülő,
U14, U15,
U16

26 730 Ft 20 11 220 5 880 600 Ft

Sportcsarnok Sterbinszky Amália
Sportcsarnok

1000 fő
felett

Mérkőzés Serdülő,
U10, U11,
U12, U13,
U14, U15

26 730 Ft 10 9 90 2 405 700 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 
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2021/22 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód és
születési

dátum

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó

)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 1960
1989-11-19

TÖVISHÁTI ZSOMBOR EKHO 5 11 178 200 Ft 27 621 Ft 2 264 031 Ft

Edző 45116
1980-01-17

TÓTH JÓZSEF Normál 4 11 124 740 Ft 21 206 Ft 1 605 404 Ft

Edző 45116
1980-01-17

TÓTH JÓZSEF EKHO 4 11 124 740 Ft 19 335 Ft 1 584 822 Ft

Edző 14251
1990-06-15

KIRÁLY JULIETTA Egyéb 4 11 155 925 Ft 0 Ft 1 715 175 Ft

Edző 14251
1990-06-15

KIRÁLY JULIETTA Egyéb 3 9 100 238 Ft 0 Ft 902 142 Ft

Edző 1947
1989-09-12

SZŐCS ESZTER Egyéb 4 11 155 925 Ft 0 Ft 1 715 175 Ft

Edző 1947
1989-09-12

SZŐCS ESZTER Egyéb 4 11 133 650 Ft 0 Ft 1 470 150 Ft

Edző 41496
1991-05-08

BOKROS TAMÁS EKHO 4 11 155 925 Ft 24 168 Ft 1 981 027 Ft

Edző 41496
1991-05-08

BOKROS TAMÁS EKHO 4 11 133 650 Ft 20 716 Ft 1 698 023 Ft

Edző 47388
1991-07-06

NAGY ÁDÁM EKHO 4 11 155 925 Ft 24 168 Ft 1 981 027 Ft

Edző 1679
1982-07-22

VÉRTEN ORSOLYA Egyéb 4 10 133 650 Ft 0 Ft 1 336 500 Ft

Edző 14990
1994-04-22

KOMSA NIKOLETT Normál 4 11 155 925 Ft 26 507 Ft 2 006 755 Ft

Edző Beszerzés
folyamatban
1999-02-09

Wiesner Dóra EKHO 4 11 100 238 Ft 15 537 Ft 1 273 524 Ft

Edző Beszerzés
folyamatban
1999-02-09

Wiesner Dóra EKHO 2 10 46 911 Ft 7 271 Ft 541 822 Ft

Technikai vezető 104842
1993-04-26

ALBERTI LUCA Egyéb 8 12 222 750 Ft 0 Ft 2 673 000 Ft

Edző 105274
1974-07-14

GODÓ-BUGYI BEÁTA EKHO 6 11 146 347 Ft 22 684 Ft 1 859 339 Ft

UP igazgató
1955-06-23

Eperjesiné Muts Éva EKHO 5 12 278 438 Ft 43 158 Ft 3 859 151 Ft

Technikai vezető 125039
1977-02-19

JENEI SÁNDOR LAJOS Egyéb 8 12 222 750 Ft 0 Ft 2 673 000 Ft

Kapusedző 14251
1990-06-15

KIRÁLY JULIETTA Egyéb 1 9 27 844 Ft 0 Ft 250 596 Ft

Kapusedző 1960
1989-11-19

TÖVISHÁTI ZSOMBOR EKHO 3 9 83 531 Ft 12 947 Ft 868 305 Ft

Edző 1679
1982-07-22

VÉRTEN ORSOLYA EKHO 4 11 133 650 Ft 20 716 Ft 1 698 023 Ft
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2021/22 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Adóazonosító Nyilvántartási szám Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

TÖVISHÁTI ZSOMBOR 8448822250 C Nem rel. Serdülő, U16

TÓTH JÓZSEF 8412880617 C Nem rel. U12

TÓTH JÓZSEF 8412880617 C Nem rel. U12

KIRÁLY JULIETTA 8450903785 C Nem rel. Serdülő, U15

KIRÁLY JULIETTA 8450903785 C Nem rel. U9

SZŐCS ESZTER 8448141296 C Nem rel. U14

SZŐCS ESZTER 8448141296 C Nem rel. U13

BOKROS TAMÁS 8454170146 C Nem rel. U14

BOKROS TAMÁS 8454170146 C Nem rel. U13

NAGY ÁDÁM 8454763597 C Nem rel. Serdülő, U15

VÉRTEN ORSOLYA 8422050358 C Nem rel. U8

KOMSA NIKOLETT 8464971184 C Nem rel. U15

Wiesner Dóra 8482511815 C Nem rel. U9

Wiesner Dóra 8482511815 C Nem rel. U9

ALBERTI LUCA 8461360303 Nem rel. Nem rel. Serdülő, U16

GODÓ-BUGYI BEÁTA 8392753178 D Nem rel. U11

Eperjesiné Muts Éva 8323144826 B Nem rel. Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U8, U9

JENEI SÁNDOR LAJOS 8402263585 Nem rel. Nem rel. U11, U12

KIRÁLY JULIETTA 8450903785 C Nem rel. Serdülő, U16

TÖVISHÁTI ZSOMBOR 8448822250 C Nem rel. U11, U12, U13, U14, U15

VÉRTEN ORSOLYA 8422050358 C Nem rel. U8

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 346 001 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 267 300 Ft

Személyszállítási költségek 3 564 000 Ft

Nevezési költségek 891 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 891 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 222 750 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 35 218 755 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 6 682 501 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 35 956 990 Ft

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

Összesen 89 040 297 Ft

2021/22 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)

89 040 297 Ft 917 941 Ft 1 835 882 Ft 91 794 120 Ft 0 Ft 90 876 179 Ft 91 794 120 Ft
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Képzés

2021/22 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

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

2021/22 évad - Tervezett összes 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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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek    Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Üzemeltetés    Utánpótlás-nevelés fejlesztése   

Képzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Utánpótlás-nevelés 1 835 882 Ft 1 835 882 Ft 917 941 Ft 2 753 823 Ft

Összesen 1 835 882 Ft  2 753 823 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-
nevelés

A vonatkozó jogszabály által elvártak szerint: a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, és ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti

sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2021. 05. 18.
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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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási
keretösszeget, ezen belül a kézilabda sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program
elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind pedig az igazolások kiállításakor figyelembevételre kerül.

4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a
Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

5. 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;

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

7. 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;

8. 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;

9. tudomásul eszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem
lehet és kijelentem, hogy ismerem az igénybevétel jogszabályban meghatározott következményeit.

10. 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 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

11. 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;

12. 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 Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

13. 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;

14. 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);

15. 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;

16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

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

18. 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;

19. 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 6.
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;

20. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao.

tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.

b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.

c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.

d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú
ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.

f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de
legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási
időszakonként 600 millió forintot.

g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás
mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

21. 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
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ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

22. 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;

23. 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;

24. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Kézilabda Szövetség jogosult, a sportszervezet az
elszámolási kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget.

25. 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, 2021. 05. 18.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Eperjesiné Muts Éva, 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

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. 
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: 
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet,
vagy 
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz.] 

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs2

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ nincs3

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☐ nincs4

☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☐ nincs5

☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra

nem áll hivatásos sportszervezet használatában.

Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja

szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet

részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében

juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is

ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról6

☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre. 
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
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☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

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

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.8]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9

Alulírott Eperjesiné Muts Éva, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó ANGYALFÖLDI SPORTISKOLA ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET

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

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt
támogatás a Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez
nyújtott működési támogatásként nyújtható. 
☐ az alábbi támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az
alábbiak: 

Ingatlan címe, helyrajzi
száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott
vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon
átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése .8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok

alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.

tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló

107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a

fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Budapest, 2021. 05. 18.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

3A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

4A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

5A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

8Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az

érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

9Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

10Lásd a 3. pont szerint!
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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 , 2021. 05. 18.

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).

Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló
azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek
minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való
részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi
ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA nyilatkozat

ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2021/2022-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

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

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

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában – ide nem értve a támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos

nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, 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, 2021. 05. 18. 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:

2021-05-11 17:48:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-20 11:56:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2021-05-11 17:48:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-25 10:37:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-26 09:25:42

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-26 09:25:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-26 09:25:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-26 09:25:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2021-05-11 17:44:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2021-05-11 17:43:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2021-05-11 17:44:23

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)

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Budapest, 2021. 05. 18.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő -100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db -100%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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 -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

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

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költségek támogatása

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

89 040 297 Ft 917 941 Ft 1 835 882 Ft 91 794 120 Ft 0 Ft 90 876 179 Ft 91 794 120 Ft

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

Összesen 89 040 297 Ft 917 941 Ft 1 835 882 Ft 91 794 120 Ft 0 Ft 90 876 179 Ft 91 794 120 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft

be/SFPHPM01-09141/2021/MKSZ

2021-05-18 12:10 30 / 32



A kérelemhez tartozó mellékletek (26 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_1614327942.pdf (Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2021-02-26 09:25:42) d25094ee45e1fdbdbaf9685c1e92dcd05d17b7341a047a038d89ea9e45d1a757

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_1613818582.jpg (Szerkesztés alatt, 452 Kb, 2021-02-20 11:56:22)
5a839e5c68453350450fd753bef65e141dc5f6b3a8fdd0f493d9086f92ba7eb4

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

amator_1614327946.pdf (Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2021-02-26 09:25:46) 15d0aa241ae73a0df918ded5fa28a8383fc229129fa8212546f73fad658835cf

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berleti_szerzodes_tanker_szamtek_1614328008.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Mb, 2021-02-26 09:26:48)
c2604530c7d3ce5b9cbdad7739c57937941995bf5ca3220ce92fdf0adceaaabe

berleti_szerzodes_vasas_1614328011.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2021-02-26 09:26:51)
acb42f31688767b39f42eed814b4852e5afe97a2009af698491b0b689d501029

ask_a_b_szerz_1620747862.pdf (Hiánypótlás melléklet, 13 Mb, 2021-05-11 17:44:22)
1e3d2548ba746a67ba4b4efde0bb23fd4586c1508ea527e2d645adb1268c2676

szandeknyilatkozat_strebinszky-1_1620747863.pdf (Hiánypótlás melléklet, 225 Kb, 2021-05-11 17:44:23)
3cc3ef5e8dfcfd31be046faa67614d64479b437543245e86b1c53850a115ac02

szandeknyilatkozat_szamtech_1620747863.pdf (Hiánypótlás melléklet, 459 Kb, 2021-05-11 17:44:23)
c816956ea1c8f8dfcf36fef4550a3096cb59ef644cb42ffa6355fc7182d96af6

vasasszerz_sterbinszky_1620747863.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2021-05-11 17:44:23)
d82600305f12545eaef98302e934680b31b96d5b999e05701710ad8371b83c41

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_1614327953.pdf (Szerkesztés alatt, 906 Kb, 2021-02-26 09:25:53) 989fb9aeb15b161a680cc7036d1f45bf12439c4140364a864c35b81141b75f92

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

birosagi_2021.04.23_1620027201.pdf (Hiánypótlás, 4 Mb, 2021-05-03 09:33:21) 52677ee0b4e73c94a45b1dd83722f41edf44ff2dca681c310686438757796699

birosagi_2021.04.23_1620748106.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2021-05-11 17:48:26)
52677ee0b4e73c94a45b1dd83722f41edf44ff2dca681c310686438757796699

asi_birosagi_2021.02.15_jo_1614250215.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2021-02-25 11:50:16)
499153470a25c73167bf3be14096dfbed4050388c90f48d8a73bee321c993791

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1614245849.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2021-02-25 10:37:29)
f045757d5bc23c7ca7c5957a1cfbe1ca38ee22e50377501da549d5549057c291

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

koztart_opten_kerelem_002_09141_20210503_1620027455.pdf (Hiánypótlás, 142 Kb, 2021-05-03 09:37:35)
b51d0974fb684513edcc99b1dceaba22315a1851c4ad75a0a41d4006612a7cf4

koztart_opten_kerelem_003_09141_20210511_1620748115.pdf (Hiánypótlás melléklet, 142 Kb, 2021-05-11 17:48:35)
e65e771e06c0c557fb33c0f64fa4e751e2d3bb5ea4198197d307f2fd7dc05f42

koztart_opten_kerelem_001_09141_20210219_1613745885.pdf (Szerkesztés alatt, 142 Kb, 2021-02-19 15:44:45)
335b003e46f802b1dd9d8cfcc6aa8af897704d8dd43d3daebda48ced1f07ab39

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1614327956.pdf (Szerkesztés alatt, 743 Kb, 2021-02-26 09:25:56) abacf4b21e7da7fd534458e8dbaac75ef3c47fe15a61e528bda1883c24e68285

Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok

ask_a_b_szerz_1620747842.pdf (Hiánypótlás melléklet, 13 Mb, 2021-05-11 17:44:02)
1e3d2548ba746a67ba4b4efde0bb23fd4586c1508ea527e2d645adb1268c2676

szandeknyilatkozat_strebinszky-1_1620747842.pdf (Hiánypótlás melléklet, 225 Kb, 2021-05-11 17:44:02)
3cc3ef5e8dfcfd31be046faa67614d64479b437543245e86b1c53850a115ac02

szandeknyilatkozat_szamtech_1620747842.pdf (Hiánypótlás melléklet, 459 Kb, 2021-05-11 17:44:02)
c816956ea1c8f8dfcf36fef4550a3096cb59ef644cb42ffa6355fc7182d96af6

vasasszerz_sterbinszky_1620747843.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2021-05-11 17:44:03)
d82600305f12545eaef98302e934680b31b96d5b999e05701710ad8371b83c41

hianypotlas_1614341858.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2021-02-26 13:17:38) 85add7ec30a0906bd7df98e5c0adbe9933f522b9df1325a287b84bda08864c6a

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

nyilatkozat_kiralyjulietta_1620027422.jpg (Hiánypótlás, 361 Kb, 2021-05-03 09:37:02)
787422a7a588fb34ca42d7c98822239401235a0aef7e2982ad47715f8df837a7

wiesnerdora_hallgatojogviszonyigazolas_1620027422.jpg (Hiánypótlás, 614 Kb, 2021-05-03 09:37:02)
4dd1cbdbea9576a0e2ac0a6a3095a27b36b0a78f4ad576bd49e2f8bf151cb155
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eperjesinemutsevaszerz_1620747795.pdf (Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, 2021-05-11 17:43:15)
764c7fe9263eccd4a3a140b7e1f94b4d78e4b9e3f65ec60f8116f5715d0079d2
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