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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Nagy Imre ÁMK Csarnok Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Nagy Imre ÁMK 24 Felk. és
versenyeztetés

Gróf Széchenyi István Általános
Iskola

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Csepeli Városgazda Zrt. 21 Felkészülés

Eötvös József Általános Iskola Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Csepeli Városgazda Zrt. 10,5 Felkészülés

Vermes Miklós Általános Iskola Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Csepeli Városgazda Zrt. 3,5 Felkészülés

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi
Szakközépiskola

Budapest, XXI. Kerület Csepel
Széchenyi u. 95.

Budapesti Gazdasági
Szakképzési centrum

4 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2010

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2010

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0,5 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 10,7 MFt 12,4 MFt 12,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 26,3 MFt 37,7 MFt 50 MFt

Egyéb támogatás 2,5 MFt 4,8 MFt 6 MFt

Összesen 40 MFt 55,4 MFt 69 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 15,7 MFt 19,8 MFt 24,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 4,2 MFt 6 MFt 4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 17,9 MFt 18,9 MFt 25,4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,1 MFt 1,6 MFt 5,2 MFt

Összesen 38,9 MFt 46,3 MFt 59,1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 38,9 MFt 50,1 MFt 55,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 707 362 Ft 34 147 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

107 252 298 Ft 2 145 046 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 54 886 016 Ft 1 097 720 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

Egyesületünk tagsága az elmúlt esztendő során közel harminc fővel bővült, így jelenleg 230 sportoló tartozik hozzánk, akikkel 13 korcsoportban 15 szakember
foglalkozik. Az idősebb korcsoportok heti 4x1,5ó edzésen vesznek részt. A kisebbek részére heti 3x1,5ó, a szivacskézilabda korosztálynak heti 2x1ó edzést
biztosítunk. A versenyző csoportjaink kapusainak, korosztályos bontásban, heti 2x1,5ó kapusedzést tartunk. Jelentős problémát okoz, hogy Csepelen egyetlen terem
van, mely paramétereiben megfelel a kézilabdapálya szabály szerinti előírásoknak. A szabvány terem mellett további 4 iskola tornatermeiben tartjuk a
foglalkozásokat. A különböző helyszínek miatt többször kell megvennünk ugyanazokat az edzések során nélkülözhetetlen eszközöket (bóják, jelző mezek, labdák
stb.), ill. nem tud kialakulni egy egységes egyesületi modell, melyben a csapatok kapcsolatban vannak egymással és a nagyobbak példaképként szolgálhatnak a
fiatalabb generáció számára. Jelenleg azon fáradozunk, hogy egy erős kézilabdát szerető bázist építsünk ki a kerületben. Hozzáfogtunk az iskolák falain belüli
kézilabda oktatáshoz. Sikerült elérnünk, hogy edzőink a helyi iskolákban, testnevelés órák keretében kézilabda foglalkozásokat tarthatnak, tehetségek után
kutathatnak, ill. a szivacskézilabda bekerült a csepeli diákolimpia programjába. Ősztől az egyik együttműködő partner iskolánkban már az ötödik sportosztály indul az
5. évfolyamos tanulók részére, melyhez az egyesületünkből több sportolónk is csatlakozott. Nagy reményeket fűzünk ehhez a kezdeményezéshez, azonabn nem
szeretnénk a sportosztályokat egy érinthetetlen egészként kezelni, bízunk abban, hogy lesznek, akik csupán az egyesületben végzett munkával is lépést tudnak
tartani a legjobbakkal, ezért megpróbálunk egy vegyes rendszert kialakítani, amelyben a sportosztály tanulói és az egyesület sportolói közösen alkotják a csapatokat.
Jelenleg 12 korosztályban versenyeznek leányaink és fiaink, de célunk, hogy ősztől újabb korosztályok is bekapcsolódjanak a versenyzésbe. Reményeink szerint,
ősszel a Budapest felnőtt bajnokságban induló fiataljaink kiharcolják az NBII indulási jogot, ezáltal a leány és a fiú vonalon egyaránt biztosított lesz minden
korosztályunk számára a hosszú távú versenyeztetés lehetősége! Az infrastrukturális problémák megoldása érdekében, egyesületünk tavaly tavaly pályázati anyagot
nyújtott be egy Csepelen építendő sportcsarnok megvalósítása érdekében, aminek bírálata a napokban lezárul. 

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

Az iskolai tornaterem kiviteli tervei 1981-ben készültek az aktuális tervezési programnak és előírásoknak megfelelően. Az órarenden kívüli egyéb rendezvények
alkalmával az épületben tartózkodó több száz fő részére a mosdó, wc használat csak a személyzeti vizesblokkban lehetséges, amely 30 fő női és 40 fő férfi létszám
részére megfelelő. Az épület nyílászárói az építés alkalmával beépített, eredeti szerkezetek. A külső ajtók üvegezett, hőszigetelés nélküli alumínium gyártmányok. Az
ablakok műanyag fóliával bevont fa profilokból készültek. Ezek egy része már a fólián belül korhadni kezdett, a szárnyak deformálódtak. A hőszigetelési képességük
az építéskori értékeket sem éri el. A belső ajtók erősen amortizálódott állapotú acéllemez tokos, farostlemezelt szárnyas termékek. Az öltözők funkcionálisan
megfelelő kialakításúak, de a gépészeti rendszerek (elektromos- és a víz-, csatornahálózat) avulása miatt szükséges a felújítás. A tornaterem pvc padlóburkolatát
közvetlenül az egyenetlen felületű aljzatbetonra ragasztották, ami sportorvosi szempontból káros, versenysportra alkalmatlan. Az ablakokon nincsenek árnyékolók. Az
esetenként kápráztató ellenfény sportolás közben balesetveszélyt jelent, ezért a terem árnyékolása megoldandó. A felújítás szakmai tartalma A tanári öltöző-
személyzeti wc egység átépítendő válaszfalakkal, gépészettel együtt. Nagyobb wc blokk (4 fülke, ill. 2 fülke + 4 vizelde) és kisebb tanári szoba készül. A válaszfalazás
erősített bordázatú szerelt rendszerrel történik, impregnált gipszkartonnal. A padlóburkolat csúszásmentes kerámia. A vizes helyiségek falburkolata +3,00 m-ig
csempe. A csapadékvíz szigetelési problémák a csarnok feletti tető javításával és az öltözők feletti szigetelés teljes cseréjével oldhatók meg. A tervezett rétegrend -
és ezen belül a hőszigetelés - vastagsága nem növelhető. A külső nyílászárók új, hőszigetelő üvegezésű műanyag szerkezetek, a szükséges helyeken távnyitó
mechanikával. A belső ajtók közül az öltözőkben lévők cserélendők. A délnyugati homlokzat ablakainak külső síkjára elektromos működtetésű lamellás árnyékolókat
terveztünk. A felújításhoz szükségszerűen járul a padló- és falburkolatok cseréje, valamint a helyiségek festése. A vizes helyiségek üzemi víz elleni szigetelése kent,
közvetlenül burkolható szigeteléssel készül. A tornatermi pvc burkolat felbontása után az aljzatot ki kell egyenlíteni és új, sportolásra alkalmas, rugalmas burkolatot
kell leragasztani. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A 2016-2017. évi sportfejlesztési programunknak az utánpótlás-nevelés fejlesztésre vonatkozó jogcímét a 2016-2017. évi versenykiírás figyelembe vételével, az adott
pályázati időszakra terveztük. A projekt időtartamának meghatározásánál - az intézménnyel egyeztetve - figyelembe vettük az ÁMK éves működési tervét, az iskola
kötelezően ellátandó éves oktatási feladatát, ennek megfelelően a beruházás: • Kezdési időpontja, 2017 április 1. • Befejezés időpontja, 2017 szeptember 7. A
beruházás határidőn belül az alábbi három szakaszra tagozódik: 1. Tervezési szakasz: 2017. április 1.-től április 30.-ig 2. Kivitelezési szakasz: 2017. május 2.-tól
augusztus 31.-ig 3. Projekt lezárási szakasz: 2017. szeptember 1.-től szeptember 7.-ig • A tervezési szakasz tartalmazza a tender-terv szintű terveinek, kiviteli
tervekké történő kidolgozását. • A kivitelezési szakasz tartalma: � Külső munkák: 2017. május 2.-től június 31.-ig o Lapostető, csarnok feletti javítása és szociális blokk
feletti felújítása o Homlokzati nyílászárók cseréje o Árnyékolás technika � Belső munkák: 2017. május 23.-tól augusztus 31.-ig o Homlokzati nyílászárók cseréje
(takarások, motorizálás, automatizálás) o Árnyékolás technika (motorizálás) o Pályaburkolat cseréje, festése o Szociális helységek, építészeti, gépészeti és
elektromos átalakítása (cca. 40 m2) mely magába foglalja a kőműves bontási, száraz építési, burkolási, festési, álmennyezet készítési, belső nyílászáró elhelyezési, a
gépészeti alapvezetékek berendezési tárgyak és szaniterek bontási munkáit az új alaprajz szerinti kialakítását, a fűtés és szellőzés kiépítését, valamint az elektromos
alapvezetékek, kapcsolók és dugaljak bontását és új nyomvonalon történő kiépítését. o Szociális helyiségek, építészeti, gépészeti és elektromos felújítása (cca. 392
m2) mely magába foglalja a burkolat, festés, álmennyezet felújítási munkáit, továbbá a belső nyílászárók, gépészeti alapvezetékek berendezési tárgyak és szaniterek,
fűtési alapvezetékek és radiátorok, szellőző motorok valamint az elektromos alapvezetékek, kapcsolók és dugaljak cseréjét. • A beruházás 2. és 3. szakaszában a
beruházás igazgatását projekt team végzi, szakági tervezők és műszaki ellenőrök bevonásával. A tervezett teljes kivitelezési idő meghatározásánál a létesítmény,
2017. május 2.-tól, augusztus 31.-ig tartó teljes leállásával és napi nyolc órás munkaidővel kalkuláltunk. 

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

Elsődleges célunk egészséges, életerős, terhelhető, kitartó, konstruktív és megfelelő probléma megoldó képességgel rendelkező fiatalok nevelése. A szakszövetségi
stratégia is jelentős szerepet tulajdonít a sportnak a társadalmi problémák megoldásához vezető úton. Mindkét program kiemelten foglakozik a tömegbázis
emelésével, az alulról történő építkezés fontosságával. Programunkban a szakszövetségi programhoz hasonlóan megtalálható a szabadidős sport támogatása,
azonban mi szeretnénk a tömegsportot és a versenysportot lehetőség szerint minél tovább, párhuzamosan haladva fejleszteni, biztosítani az átjárhatóságot, ami azt
jelenti, hogy a később érő fiataloknak bármikor lehetőségük legyen a szabadidős tevékenységről versenysportra váltani. Az utánpótlás nevelés alapja egy nagyon
széles bázis kialakítása, amelyhez elengedhetetlenül fontos az iskolákkal kiépített megfelelő partneri kapcsolat, melynek keretében lehet megnyerni sok tehetséges
gyermeket a versenysport számára is. A szakszövetségi programban is fontos szerepet kap az oktatási intézményeken belüli sport. A mennyiség megteremtésén túl
különös gondot fordítunk arra, hogy minden korosztályban a lehető legjobb szakemberek foglakozzanak a gyermekekkel. Az utánpótlás nevelés során egyesületünk
által lefektetett szakmai program alapján haladunk, melyben korosztályonként meghatározásra került a sportolóktól elvárt tudásszint. A program segítségével,
lehetőség nyílik arra, hogy az edzők munkáját és a gyermekek fejlődését folyamatos kontroll alatt tarthassuk. Egyesületünk előző támogatási időszakra beadott
sportfejlesztési programja teljes mértékben összhangban van a 2016-2017-es évre tervezettel, hiszen mind a kettő az egyesület hosszú távú koncepciója alapján
készült. A fő hangsúlyt a sportolás megszerettetésére, a szabadidő és a versenysport folyamatos, párhuzamos támogatására és közöttük az átjárhatóság
biztosítására helyezzük. Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskola alsó tagozatában minél több gyermekhez jussunk el, ezáltal biztosítsuk az utánpótlás nevelés
mennyiségi bázisát, melyből a későbbiekben lehet minőséget építeni, ill. egészséges, jó erkölcsű, küzdeni tudó gyermekeket nevelni. A megfelelő bázis kialakításának
köszönhetően, már lehetőségünk van kimondottan versenyző csoportok kialakítására is. Úgy gondoljuk programunk létjogosultságát megfelelő mértékben
alátámasztja az a tény, hogy egyesületünk létszáma évente 30-60 fővel nő, az egyesületünket elhagyó gyermekek száma viszont csekély. 

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

A támogatásnak köszönhetően a szülők számára megfizethető nagyságrendű a sportszolgáltatási díj, sportolóinknak több edzéslehetőséget tudunk biztosítani, a
pénzügyi nehézségekkel küzdő családok gyermekei számára is realitás rendszeresen sportolni, felszereléshez jutni, kupákon részt venni, ill. edzőink is megfelelő
bérezésben részesülnek. Ha a támogatás segítségével sikerül az aktívan sportoló gyermekek számát jelentősen megnövelni, az életmódjukban bekövetkezett
szemléletváltás közvetlen környezetükön, barátaikon keresztül rengeteg emberre lesz hatással. A mindennapos testmozgás követendő példává válik, az ő
generációjukon keresztül elindulhat egy egészségesebb nemzet kialakulása. Az aktív sportolás növeli a szervezet ellenálló képességét, mentálisan is megerősít, így
egy hatékonyabb társadalom kialakulását segíti elő. A sportfejlesztési program keretein belül lehetőség adódik sportcélú létesítmények építésére is. A sportfejlesztési
program rövidtávú hatásától a sportoló létszám növekedését várjuk, ezáltal fokozatosan megindulhat egy egészségesebb, terhelhetőbb, mentálisan is erősebb
társadalom kialakulása. Gazdasági szempontból a kezdeti befektetés, ami a társasági adó egy részének sport célra történő felhasználását jelenti, pillanatnyilag nem
teljes mértékben megtérülő befektetés, azonban segítségével a támogatással érintett szektorokban pedig élénkülés kezdődhet. Aki azonban hosszú távra tervez,
biztos lehet benne, hogy a kevesebb gyógyszer felhasználás, a betegállományban, kórházban eltöltött napok számának csökkenése miatt, a jövőben jelentősen
profitál a sportfejlesztési programba helyezett összegből, ill. aki most a program segítségével szereti meg a sportot, a későbbiekben potenciális támogatóvá válhat. Az
infrastruktúra fejlesztése során az új építmények (csarnokok, egyéb sportlétesítmények) megvalósítása érdekében befektetett összegek pénzbeli megtérülése hosszú
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időt vesz igénybe. Átgondolt, reális koncepció és részletekre kiterjedő tervezés esetén azonban felgyorsulhat a folyamat, hiszen az új létesítmények közelében a
terület felértékelődik. Sportcélú beruházásoknál elsődleges kockázati elem a megvalósulást követő üzemeltetés, ezért már a tervezés során fokozott figyelmet kell
fordítani az épület energetikai kialakítására. A létesítmények bérbeadásából csak folyamatos kihasználtság mellett lehet biztosítani a fenntartási költségeket, ezért
célszerű a csarnok tervezésekor figyelembe venni a multifunkcionalítás szükségességét is.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. 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

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Projektor db 1 500 000
Ft

500 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 2 250 000
Ft

500 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 18 9 398 Ft 169 164 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 36 6 160 Ft 221 760 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 18 4 064 Ft 73 152 Ft

Sportfelszerelés melegítő felső db 18 7 493 Ft 134 874 Ft

Sportfelszerelés melegítő alsó db 18 5 715 Ft 102 870 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő alsó db 28 5 080 Ft 142 240 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő felső db 18 6 858 Ft 123 444 Ft

Sportfelszerelés utazó póló db 18 4 953 Ft 89 154 Ft

Sportfelszerelés utazó nadrág db 18 4 445 Ft 80 010 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 112 1 334 Ft 149 408 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 112 381 Ft 42 672 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 112 292 Ft 32 704 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 2 8 128 Ft 16 256 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 2 5 080 Ft 10 160 Ft

2 387 868 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Projektor A videókamerával rögzített mérkőzések, ill. edzések edző irányításával történő utólagos közös elemzése a sportolók technikai és
taktikai fejlődése szempontjából nagyon nagy segítség. Ezt a lehetőséget is szeretnénk biztosítani egyesületünkben, ezért
szükséges egy projektor vásárlása, melynek segítségével a felvett anyagok visszanézhetők.

Laptop A videokamerával rögzített mérkőzéseket, ill. edzéseket az elemzésekhez szükséges módon összeállítani számítógépes
videoszerkesztő programok segítségével lehet. A szerkesztéshez és az egyesület egyéb teendőinek dokumentálásához és
szervezéséhez ellengedhetetlenül fontos a számítógépes háttér. Az asztali géppel szemben a laptot vásárlás mellett szól a
mobilitás.

sporttáska nagy Edzésre, mérkőzésre a felszerelés szállításához szükséges.

kézilabda mez (meccs) Mérkőzéseken kötelező az egységes felszerelés használata.

kézilabda nadrág (meccs) Mérkőzéseken kötelező az egységes felszerelés használata.

melegítő felső Mérkőzéseken, kupákon egyéb egyesületi megjelenések alkalmával célszerű az edzők és játékosok egységes megjelenése.

melegítő alsó Mérkőzéseken, kupákon egyéb egyesületi megjelenések alkalmával célszerű az edzők és játékosok egységes megjelenése.

bemelegítő alsó Az ősz, téli, tavaszi időszaban a hideg termekben mérkőzés előtti bemelegítéshez, ill. az edzések alatt, a sérülések
megelőzésének érdekében célszerű a használata.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

bemelegítő felső Az ősz, téli, tavaszi időszaban a hideg termekben mérkőzés előtti bemelegítéshez, ill. az edzések alatt, a sérülések
megelőzésének érdekében célszerű a használata.

utazó póló Őszi, tavaszi, nyári időszakban versenyeken, tornákon az egységes megjelenéshez szükséges.

utazó nadrág Őszi, tavaszi, nyári időszakban versenyeken, tornákon az egységes megjelenéshez szükséges.

edzőpóló Edzéseken, mérkőzések előtti bemelegítéseken használatos.

zokni A jó minőségű zokni edzéseken, mérkőzéseken használatos az egységes megjelenés, ill. egészségügyi szempontok miatt.

zokni A jó minőségű zokni edzéseken, mérkőzéseken használatos az egységes megjelenés, ill. egészségügyi szempontok miatt.

kapusmez A mérkőzéseken kötelező a mezőnyjátékosok mezétől eltérő kapusmez használata.

kapusnadrág A mérkőzéseken kötelező a mezőnyjátékosok mezétől eltérő kapusnadrág használata.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

1 656 141 Ft 17 074 Ft 34 147 Ft 1 707 362 Ft 731 727 Ft 2 422 015 Ft 2 439 089 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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)

TEF ÁMK Csarnok felújítása 2017-05-02 2017-08-31 2017-09-15 150 000 000 Ft

150 000 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

ÁMK Csarnok felújítása 1214
Budapest
Simon Bolivár sétány
4-8.

201031/49 Egyéb kerületi lehetőségek hiányában, a Csepel DSE csapatain kívül
több egyesület is az ÁMK Csarnokban játssza a mérkőzéseit. A pálya
jelenlegi állapota nem kielégítő, több, mint 35 éve nem történt felújítás. A
küzdőtér talaja rossz minőségű, felújítása esetén sok sportsérülés
megelőzhető lenne.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 104 034 729 Ft 1 072 523 Ft 2 145 046 Ft 107 252 298 Ft 45 965 271
Ft

152 145 046 Ft 153 217 569 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 9 0 Nincs

U8 1 15 0 Nincs

U9 6 33 2 Országos

U10 25 2 2 Országos

U11 21 2 1 Országos

U12 22 1 1 Országos

U13 10 5 2 Országos

U14 20 2 1 Országos

Serdülő/ifjúsági 36 0 2 Országos

Junior 10 0 1 Országos

U23 0 0 0 Nincs

Összesen 151 69 12
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 19 9 398 Ft 178 562 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 96 6 160 Ft 591 360 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 48 4 064 Ft 195 072 Ft

Sportfelszerelés melegítő felső db 37 7 493 Ft 277 241 Ft

Sportfelszerelés melegítő alsó db 37 5 715 Ft 211 455 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő felső db 19 6 858 Ft 130 302 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő alsó db 138 5 080 Ft 701 040 Ft

Sportfelszerelés utazó póló db 77 4 953 Ft 381 381 Ft

Sportfelszerelés utazó nadrág db 77 4 445 Ft 342 265 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 552 381 Ft 210 312 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 552 292 Ft 161 184 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 10 5 080 Ft 50 800 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 10 8 128 Ft 81 280 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 552 1 334 Ft 736 368 Ft

Sporteszköz tányérbója szett 40db-os szett 1 8 058 Ft 8 058 Ft

Sporteszköz dynar 36cm-es db 10 6 805 Ft 68 050 Ft

Sporteszköz nagy taktikai tábla/csapat db 1 19 000 Ft 19 000 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db 2 6 023 Ft 12 046 Ft

Sporteszköz wax db 20 9 300 Ft 186 000 Ft

Sporteszköz kézilabda háló pár 1 42 000 Ft 42 000 Ft

Sporteszköz ejtő háló pár 1 12 000 Ft 12 000 Ft

Sporteszköz labdatartó háló db 10 1 500 Ft 15 000 Ft

Sporteszköz jelölő mez db 20 1 280 Ft 25 600 Ft

Sporteszköz TRX db 20 17 500 Ft 350 000 Ft

Sporteszköz szivacslabda db 20 2 320 Ft 46 400 Ft

Sporteszköz gumikötél db 20 3 330 Ft 66 600 Ft

Sporteszköz labda db 30 6 800 Ft 204 000 Ft

Sporteszköz sorfal bábú db 4 35 500 Ft 142 000 Ft

Sporteszköz mini gát db 20 1 700 Ft 34 000 Ft

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer jégzselé doboz 10 883 Ft 8 830 Ft
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2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Pompor Anikó 1991-09-10 Nem rel. Junior, Serdülő/ifjúsági, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

Kéri Mózes 1996-04-30 C U10, U9

Kuncz Tamás 1967-10-01 Nem rel. Junior, Serdülő/ifjúsági, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

Kalmár Zsolt 1968-04-20 Nem rel. Junior, Serdülő/ifjúsági, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 479 376 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 202 780 Ft

Személyszállítási költségek 4 283 150 Ft

Nevezési költségek 581 112 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 634 162 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 210 800 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 8 531 720 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 11 626 591 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 26 788 191 Ft

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

Összesen 59 337 882 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

53 239 436 Ft 548 860 Ft 1 097 720 Ft 54 886 016 Ft 6 098 446 Ft 60 435 602 Ft 60 984 462 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

34 147 Ft 34 147 Ft 17 074 Ft 51 221 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 2 145 046 Ft 2 145 046 Ft 1 072 523 Ft 3 217 569 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 097 720 Ft 1 097 720 Ft 548 860 Ft 1 646 580 Ft

Összesen 4 915 370 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázat összeállításához és elszámolásához szükséges adminisztrációs feladatok ellátása.

Tárgyi
utófinanszírozott

A tárgyi utófinanszírozott beruházásra vonatkozóan közreműködés s sportfejlesztési program, ill. a pályázati dokumentáció összeállításában,
az esetleges hiánypótlásban és adatszolgáltatásban. Tanácsadás a pályázati költségek elszámolhatósága, dokumentálása, elkülönített
nyilvántartása, könyvelése vonatkozásában. Kérelem benyújtása a látvány-csapatspot támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása
ügyében. Nyilatkozat összeállítása sz önrész rendelkezésre állásáról. A támogatás felhasználásáról jelentés benyújtása az ellenőrző
szervezethez. A támogatás során elszámolt számviteli bizonylatok záradékoltatása. A projekt lezárását követően összesített elszámolás
benyújtása az ellenőrző szervezethez. A projekt megvalósítása során folyamatos jogi, pénzügyi és műszaki tanácsadás, ill. ellenőrzés.

Utánpótlás-
nevelés

A tárgyi utófinanszírozott beruházásra vonatkozóan közreműködés s sportfejlesztési program, ill. a pályázati dokumentáció összeállításában,
az esetleges hiánypótlásban és adatszolgáltatásban. Tanácsadás a pályázati költségek elszámolhatósága, dokumentálása, elkülönített
nyilvántartása, könyvelése vonatkozásában. Kérelem benyújtása a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítása
ügyében. Nyilatkozat összeállítása sz önrész rendelkezésre állásáról. A támogatás felhasználásáról negyedévente előrehaladási jelentés
benyújtása az ellenőrző szervezethez. A támogatás során elszámolt számviteli bizonylatok záradékoltatása. A támogatási időszak lezárultát
követő 30 napon belül, összesített elszámolás benyújtása az ellenőrző szerezethez.
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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, 2016. 04. 30.

be/SFP-04065/2016/MKSZ

2016-04-30 10:07 18 / 27



Nyilatkozat 2

Alulírott Kalmár Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Budapest, 2016. 04. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 21:14:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 10:58:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 16:44:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 21:53:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 11:09:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 35
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 22:04:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 17
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 20:55:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 09:03:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 19:12:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 19:12:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 19:12:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 19:13:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 19:13:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 17:08:48

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)

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 08:16:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 08:50:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 07:58:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 11:08:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 07:58:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 10:45:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 11:02:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 11:12:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 17:30:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 17:30:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 17:31:00

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Budapest, 2016. 04. 30.
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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 18 19 6%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 14 15 7%

Edzőtáborok száma db 0 6 6 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 4 6 50%

U18 fő 0 6 8 33%

U17 fő 0 3 5 67%

U16 fő 0 15 18 20%

U15 fő 0 19 24 26%

Egyéb indikátorok

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 105 690 870 Ft 1 089 597 Ft 2 179 193 Ft 108 959 660 Ft 46 696 998 Ft 154 567 061
Ft

155 656 658 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 656 141 Ft 17 074 Ft 34 147 Ft 1 707 362 Ft 731 727 Ft 2 422 015 Ft 2 439 089 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 104 034 729 Ft 1 072 523 Ft 2 145 046 Ft 107 252 298 Ft 45 965 271 Ft 152 145 046
Ft

153 217 569 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

53 239 436 Ft 548 860 Ft 1 097 720 Ft 54 886 016 Ft 6 098 446 Ft 60 435 602 Ft 60 984 462 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 158 930 306 Ft 1 638 457 Ft 3 276 913 Ft 163 845 676 Ft 52 795 444 Ft 215 002 663
Ft

216 641 120 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 35 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 45 000 Ft

be/SFP-04065/2016/MKSZ

2016-04-30 10:07 24 / 27



A kérelemhez tartozó mellékletek (88 darab)

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

alairasi_cimpeldany_kalmar_zsolt_1461661113.pdf (Szerkesztés alatt, 520 Kb, 2016-04-26 10:58:33)
7118fcd79ea1abda4ac15fb5c531450080588f20457d6fb46fe34974be766ce5

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berletiszerzodesamk150803-150810_1460919319.pdf (Szerkesztés alatt, 784 Kb, 2016-04-17 20:55:19)
9580827e70931eb76731bb55785022b8fd45f72716b22b229007b05288fbdc04

berletiszerzodesamk150811-150818_1460919320.pdf (Szerkesztés alatt, 705 Kb, 2016-04-17 20:55:20)
49157d034030aa3d25f21f6d0c41de4997e1a939c41f4401acd5e8cb3d200a88

berletiszerzodesamk150819-150826_1460919321.pdf (Szerkesztés alatt, 733 Kb, 2016-04-17 20:55:21)
25ec04190dbb91ad8d4afde0efdaff656fe9fc408006cc6a15018461be86f66b

berletiszerzodesamk150827-150831_1460919322.pdf (Szerkesztés alatt, 725 Kb, 2016-04-17 20:55:22)
5b5a118848214293083e55e7475fb65307c44d3e640b0ff325eecff11b5980f7

berletiszerzodesamk150901-150908_1460919324.pdf (Szerkesztés alatt, 729 Kb, 2016-04-17 20:55:24)
924ce75e4a68b657293b68e9ee1b02e9a71975d93c5bb0ef5f866625a06ccd93

berletiszerzodesamk150909-150916_1460919326.pdf (Szerkesztés alatt, 703 Kb, 2016-04-17 20:55:26)
bdb444cc2d25c560e58633257ccf23e63bf606c523ae3ddceb292e704dc49eda

berletiszerzodesamk150917-150924_1460919327.pdf (Szerkesztés alatt, 751 Kb, 2016-04-17 20:55:27)
39f77595c52b4d49fbbf45112c47c2cb96e4c191544453f6d2df5a3f27dcc62e

berletiszerzodesamk150925-150930_1460919328.pdf (Szerkesztés alatt, 750 Kb, 2016-04-17 20:55:28)
ce0c6fd33fd5530b7e9a81988e8d2220b2528dfc80a6c0a8f2e9e939dc48165f

berletiszerzodesamk151001-151231_1460919329.pdf (Szerkesztés alatt, 777 Kb, 2016-04-17 20:55:29)
e572585cb11ee7c533f50f841adc83f38ff55ea281dfb619efdfa4ca11456747

berletiszerzodesamk160101-160630_1460919330.pdf (Szerkesztés alatt, 305 Kb, 2016-04-17 20:55:30)
3638b5268f53746876ea6edb167e670c1a5adbf1718cc381a0eea7dfe97d1502

berletiszerzodeseotvos150902-160_1460919333.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-17 20:55:33)
769f0d1196a825150a22dfc754faf259893eb8d21f280c1bdbf4543b30c3b383

berletiszerzodeskomep150808-1508_1460919334.pdf (Szerkesztés alatt, 592 Kb, 2016-04-17 20:55:34)
d1258aef62baf1d9a03803dd1789bfcdc064b642525e9ef8f94e772392acdf55

berletiszerzodesszechenyi150623-_1460919337.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-17 20:55:37)
c9ab9fe591abf4db395fa5e878bc13f289a854e6c3cff64d11dbda9ad17adc75

berletiszerzodesszechenyi150810-_1460919340.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-17 20:55:40)
c933f16551d8f5f9daa550d7faa8aa153ef7176af0f0d5e689f1aabaa99f4437

berletiszerzodesszechenyi150901-_1460919341.pdf (Szerkesztés alatt, 579 Kb, 2016-04-17 20:55:41)
ab39a9af064be3078cb941866437d7c4afca8dcbb71d7173bf7a0c2e1b813d16

berletiszerzodesvasarhelyi160322_1460919342.pdf (Szerkesztés alatt, 442 Kb, 2016-04-17 20:55:42)
4fdb278f6ebec19b965e4476f819e22b82a34fd7c0fa922acf189a2c319eebf3

berletiszerzodesvermes150903-160_1460919345.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-17 20:55:45)
7f0cae9a190573ca3cf23e9343443b6fd29625b7404ec72bec8f6be6fe224da0

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

amk_tornacsarnok_beveteli_forrasok_1461943860.pdf (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2016-04-29 17:31:00)
15ad723213b001c60144b3820d49aaa14af2017de70d6c12d77f8853756675ef

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)

8.kivitelezesiespenzugyiutemter_1461921121.pdf (Szerkesztés alatt, 478 Kb, 2016-04-29 11:12:01)
1652fde9bf14eab4d26eada431c0cb1a2f6d64c91ee2a8be65ac17388f74dc68

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

amk_tornacsarnok_hasznositas_modja_1461943840.pdf (Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2016-04-29 17:30:40)
d790524185982d29d86168c76a30855c029cf05e03c50ec596955442cd5b1620

amk_tornacsarnok_varhato_kihasznalt_1461943847.pdf (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2016-04-29 17:30:47)
302732f7606d8d4d2871943c1e89628f378afef3ae1a431be4bb3f75f2724aa9

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

amk_tornacsarnok_finansz_terv_1461943814.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2016-04-29 17:30:14)
2786d13d461648e570d7f933f1453f56897b4c4d8259aac057c2f36728745d36

Egyéb dokumentumok

csdseigazoltjatekosok_1460913480.pdf (Szerkesztés alatt, 146 Kb, 2016-04-17 19:18:00)
e004a0655c8ea068b0d8c04ed50bf0bcadb709c2794bb7b64a10869a819eebfc

csdsesportoloinevsor_1460913481.pdf (Szerkesztés alatt, 240 Kb, 2016-04-17 19:18:01)
40998f3f22d9aa174d5e858a124a02056e40b7cf1800f8f8198d7997e631c20d

utanpversenyesjatekengedelyekko_1460913481.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2016-04-17 19:18:01)
e286780daa9597fccbeeb5385ce81eff117bd53ff7dd2f30880674efae81596c

onerobiztositasarolszolopolgarme_1461920965.pdf (Szerkesztés alatt, 562 Kb, 2016-04-29 11:09:25)
248547eb4d53e52649fb22deaad6f73dd949b32bb8f010a88a0129cfbbb084b9

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1461920971.pdf (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2016-04-29 11:09:31)
ac6b1c3fc09a86bbd93a658cfd4f84afd455216990332af94036915048ee5df0
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kteloterjesztes-amktornacsarnok_1461920978.pdf (Szerkesztés alatt, 143 Kb, 2016-04-29 11:09:38)
cd88e4e20f1743eed155fdc19d5c1a50beedb79a357c25d103515a9449f3db4f

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

utanpgyogyszerekdiagnosztikaies_1460913132.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2016-04-17 19:12:12)
4f445bffaefe50d5e8144033bee32b8b8856f98668bed9b7c9beed575f7e2376

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

kivonat20160415_1460920475.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-17 21:14:35) aff5d4b1248ea33d80c4ca54af173160b9136bb5b68d28b640d045845fa14350

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasidij_1461613996.pdf (Szerkesztés alatt, 333 Kb, 2016-04-25 21:53:16) 6e43c10fe03f6afc7bf097dffabd99e9a6b0ff3e09f7ae50bf68d4ed61de8b8e

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

csepeldsenavigazolas_1460904263.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2016-04-17 16:44:23)
ad84e13be8e02263ce875f0e1f682e99f083f9e3e390c0eb24dc6afb691e07c3

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

utanpnevezesikoltsegek_1460913173.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2016-04-17 19:12:53)
452ef0de9c711f25da3273cd80ddaa963088a7a23aeedb6cf93f9d0cb21f8807

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

utanprendezesikoltsegek_1460913192.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2016-04-17 19:13:12)
6719b8830c366a22041dd7346a1e124f44fd7c96350e2d50c94ec08781a97f8e

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemrelevans_1461909538.pdf (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2016-04-29 07:58:58) 418ebda117d51cd06e8bbfaf45c60e59af9240fd1d88f6c7567e9b2984b14688

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

4.ephatallasfoglalas_1461909522.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2016-04-29 07:58:42) 2c1b19765fc1f0ff56bccc61d270c4540300160aad6d4354835f73596cef7fa1

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1461920931.pdf (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2016-04-29 11:08:51)
ac6b1c3fc09a86bbd93a658cfd4f84afd455216990332af94036915048ee5df0

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

kteloterjesztes-amktornacsarnok_1461912567.pdf (Szerkesztés alatt, 143 Kb, 2016-04-29 08:49:27)
cd88e4e20f1743eed155fdc19d5c1a50beedb79a357c25d103515a9449f3db4f

berletiszerzodesamk160101-160630_1461912628.pdf (Szerkesztés alatt, 305 Kb, 2016-04-29 08:50:28)
3638b5268f53746876ea6edb167e670c1a5adbf1718cc381a0eea7dfe97d1502

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

3.tulajdonilapxxi.ker.simonb_1461909493.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2016-04-29 07:58:13)
6765715dbde6defaafce11fccfb424057d4839e970efb945c3e832ead9db14a2

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

kteloterjesztes-amktornacsarnok_1461910615.pdf (Szerkesztés alatt, 143 Kb, 2016-04-29 08:16:55)
cd88e4e20f1743eed155fdc19d5c1a50beedb79a357c25d103515a9449f3db4f

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

6.koltsegvetes_1461919555.pdf (Szerkesztés alatt, 171 Kb, 2016-04-29 10:45:55) 430f939e829fc773939d42aa8f3112d22fc0710eb75e95fb9ff890471b459542

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

7.muszakileirasok_1461920573.pdf (Szerkesztés alatt, 560 Kb, 2016-04-29 11:02:53) a09e4fc1bdf7bc23b952238c5f794b809def8f9ab36b91ec3a57576acdb9fab5

5.felujitandoteruletekkimutatasa_1461910992.pdf (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2016-04-29 08:23:12)
81a1863466be743dd17db4f434345bd4920d416e2cd13e267d5ff464a40ad5da

7.1epitesztervek_1461911015.pdf (Szerkesztés alatt, 820 Kb, 2016-04-29 08:23:35) a1987d5debf5da2c851d5b152ae6e3db26c41fab51f7dc2415aaffdf0f92bed8

7.2gepesztervek_1461911027.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2016-04-29 08:23:47) bf84fd9f7c1fcca4ce3af009ea774bead8e8c4e8a85c4e6e7191319faa64283a

7.3elektromostervek_1461911034.pdf (Szerkesztés alatt, 397 Kb, 2016-04-29 08:23:54)
464ff4b28be68d2e19cec9327be154434f57d61575aaf1fd8fc2c9113cc0ebf7

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

utanpsporteszkozokkoltsege_1461913409.pdf (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2016-04-29 09:03:29)
2de3ea0fe77126ffa37d10379ad4cbdff888de94b4ab0ff994c791df445ba5dd

utanpsportfelszereleskoltsege_1460913112.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2016-04-17 19:11:52)
ff26327fbc677b91504e94756ac80f8150bfee19e1fc30d07b56734cd3b3574e

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

13662gellerfieva_1460905796.jpg (Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2016-04-17 17:09:56)
53820398e75ca05c2b596368eb4da85e6c8f2bf04377f37852356c39623053e9
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14223olahnorbert_1460905796.jpg (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2016-04-17 17:09:56)
6746244884e298ddf7aaa6a44ecb93ed396db9b19a5428abcfd5490480f26a1e

1083galhidinenagyzsuzsa_1460905796.pdf (Szerkesztés alatt, 137 Kb, 2016-04-17 17:09:56)
8522a4b987ffa66dd0808c04d410f0b4e202da57cc5ec9337dfe45227597d920

1637szabadicsnetovbeszkatalin_1460905796.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2016-04-17 17:09:56)
7feab86be8af56cc048d33f69ae96d4dbff947af71cae0e3d4b08762ed6b47c7

1866nagyimre_1460905797.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2016-04-17 17:09:57) 41ad995d0bc70f8598898b603f43c4430e7ff1079cac60d0ac0d790a26e2c38b

1175jankazsolt_1460905797.pdf (Szerkesztés alatt, 390 Kb, 2016-04-17 17:09:57) 9f18447a2206aafe03223c9bdde3b50d78f38dd4b8bdb4598ec6c0c942de88c5

13612kerimozes_1460905797.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2016-04-17 17:09:57) 7f84f67b813ecfda22bb59fcfcf1e087e0d7f9dbb7a9b8bb6fc26afa3b394765

33660wohneristvan_1460905807.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2016-04-17 17:10:07)
555f4f2385cd79387f22ec4b831b44c1dbe573221f40efb34797cc6e632362d6

33663udvaryerika_1460905807.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2016-04-17 17:10:07)
44dd7cb5ea7a046c8bba7e222bf8cb2623e6e6817252bcda2f5e59f9bc143cd9

33669nagyandrea_1460905807.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-17 17:10:07) 2c1acbe39f27f7af480904cdffb64cd8e38501c87222c9e530d28f6ca8b78cd0

34151laurenczlaszlo_1460905807.pdf (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2016-04-17 17:10:07)
0d4ce7bed11656c5822c7170bac8203df2ce76a0d2cfed7da7592db165d92b82

995csanyilaszlo_1460905816.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2016-04-17 17:10:16) 5b39851dfbc2217eaef157afa0de42bfff8c2a00941ca87bc702575c3276a86f

1684vitanyiattila.jp_1461525693.jpg (Szerkesztés alatt, 419 Kb, 2016-04-24 21:21:33)
ceb665cdae7c28fd65ae46d8282b05393223e73242b26c2d1fb5bdc93f8cb848

1464pinizsizoltan_1461140224.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-20 10:17:04) 74be45cef3181c34a13a5dd29c9f244f83c94ab5bc6deb9db0376215f4583b12

kisbalazsdoraoklevel_1461140238.pdf (Szerkesztés alatt, 420 Kb, 2016-04-20 10:17:18)
c80c7c601271649fc6c5cb64a79ef51276e0e4d1ec221b28d3f433595c54f3a1

csanyilaszlo_1460920644.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-17 21:17:24) 55b0c227552d39952a4fee940d245fe12177b42120985b548559fd7d0743ae14

galhidinenagyzsuzsanna_1460920648.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-17 21:17:28)
c1b4c8b347deedac5557828317997d6ea9af4ce524d74ea81e4c6e6b649ab3c1

gellerfieva_1460920650.pdf (Szerkesztés alatt, 991 Kb, 2016-04-17 21:17:30) d6dc8fe5f646148042b7320c8e881bb9ed7f9a02e7f636fd08ab101f9602f69b

jankazsolt_1460920653.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-17 21:17:33) c7f808175e1893de30ef82aa7f94b5c7f1bceeb331345f896a6d48a37825f837

kalmarzsolt_1460920657.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-17 21:17:37) 8b396e7142e3d1ac342a2bea3f5033fe7cfd59ada6020ca266b77a30a57101b3

kerimozes_1460920659.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-17 21:17:39) 8c608db5df9d458901ee3061fdad7ddb5fd826c6fb09af38b10e95fb241458c4

kisbalazsdora_1460920661.pdf (Szerkesztés alatt, 851 Kb, 2016-04-17 21:17:41) 0a090d33fa19b7cf51cb27e8bb80bad15eb61eae9e293865df189dcaa70e7b38

kuncztamas_1460920664.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-17 21:17:44) 194857562df870c26ab8747f9c42291be5375ba5d12848788f866941f46807af

laurenczlaszlo_1460920666.pdf (Szerkesztés alatt, 917 Kb, 2016-04-17 21:17:46) 8f9d5f76d821d9a3adc4738de67739df82efa1c934890fdf4f1cf010de5db52f

nagyandrea_1460920667.pdf (Szerkesztés alatt, 989 Kb, 2016-04-17 21:17:47) 160a6ca8b8e1b5ec4911c9d0d84f578c0418c39297e5efc5a9a9ce1475cb89e3

nagyimre_1460920669.pdf (Szerkesztés alatt, 1023 Kb, 2016-04-17 21:17:49) 049f5807db85ee9d8f8522cc7fe2c17d63a649ed8d6e3b96128dbe5536ccb48f

olahnorbert_1460920671.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-17 21:17:51) b0ef9525cf5200325f656e3f5da95bb35800f73ce8f0dd6d7cafff3508a590de

pomporaniko_1460920673.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-17 21:17:53) d13ef477b8c481ed418cd3782abebc6de93c79023bbfbcc1822e4cb4341d6d43

szabadicsnetovbeszkatalin_1460920675.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-17 21:17:55)
f96c26c4425686f00e796cf9443b60d2f5f08e386b078e3226cd0a506880eaca

udvaryerika_1460920677.pdf (Szerkesztés alatt, 986 Kb, 2016-04-17 21:17:57) 03f3a0106a32c5127e23f0d863762cd04f71d8c207087a61b384070e9de47464

vitanyiattila_1460920678.pdf (Szerkesztés alatt, 738 Kb, 2016-04-17 21:17:58) 96883a49c02c9d937bf8326eb28f1d60385164386afd1418f6a481aed32369d9

wohneristvan_1460920681.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-17 21:18:01) 9b8dd562e702dfe9872da48cf3baedb4c3703739d8468a21d40620592467fd40

faragoevelinvivien_1461614652.pdf (Szerkesztés alatt, 290 Kb, 2016-04-25 22:04:12) 4fab561db9f97a1f3805c61d0de64cd0e3ab22f2a4a7f5ee3fffb6bd30e07732

pinizsizoltan_1461614664.pdf (Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2016-04-25 22:04:24) b386c3372059fba3aaf977f03f57f3a070a73f618913b1b5b4178320e2244ffa

13659faragoevelynvivien_1461004933.pdf (Szerkesztés alatt, 208 Kb, 2016-04-18 20:42:13)
4e3c9c1778294d3d9d5c8e2e2d645b4666b9bfab43005aff6df518ae8dae7679

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
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Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
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A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
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