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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Alsóörsért Közalapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve

Alsóörsért Közalapítvány

Gazdálkodási formakód

000

Bajnoki osztály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18923999-1-19

Bankszámlaszám

11748083-20017383-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8226

Helység

Alsóörs

Út / utca

Ady Endre utca

Házszám

7

Irányítószám

8226

Helység

Alsóörs

Út / utca

Ady Endre utca

Házszám

7

Telefon

+36 87 447 192

Fax

+36 87 575 056

Honlap

http://www.alsoors.hu/index.php?
E-mail cím
option=com_content&view=article&id=992&Itemid=41

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

refendrodi@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Tarnai Viktória

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök
Mobiltelefonszám

+36 30 560 62 62

E-mail cím

refendrodi@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Horváthné Balogh Rita

E-mail cím

+36 70 266 09 85

refendrodi@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Alsóörsi
Sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Alsóörs Község
Önkormányzat

Településműködtetési és Községgazdálkodási
Szervezet

A kérelmező szervezet megalakulásának
időpontja:

1996-12-21

A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1996-12-21

Átlagos heti használat
(óra)
25

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

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

2015-04-30 12:13

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0 MFt

1,284 MFt

2 MFt

Állami támogatás

0,3 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,1 MFt

0,2 MFt

0,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

17 MFt

68,36 MFt

90,9 MFt

Egyéb támogatás

2,46 MFt

5,787 MFt

5,8 MFt

Összesen

19,86 MFt

75,631 MFt

98,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

7,962 MFt

14,11 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

3,3 MFt

1,635 MFt

1,956 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3,98 MFt

14,28 MFt

1,183 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

9,4 MFt

1,724 MFt

0,4 MFt

Összesen

16,68 MFt

25,601 MFt

17,649 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

7,2 MFt

25,6 MFt

29 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)

2 982 615 Ft

59 652 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

12 543 514 Ft

250 870 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

61 848 869 Ft

1 236 977 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-30 12:13
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Az Alsóörsért Közalapítvány 2015/2016-os sportfejlesztési programjában megvalósítani kívánt célok segítségével a korábbi években megkezdett munkát
kívánja folytatni. A Kézilabda - Utánpótlás Központ Alsóörsön 9 éve, 2006-ban kezdte meg tevékenységét. Az azóta megvalósuló magas minőségű szakmai
munka eredményekben is megmutatkozik, többek között magyar bajnoki címek illetve nemzetközi elismerések kísérik munkánkat.A Központból kikerülő
tanulóknak lehetőségük nyílik a további fejlődésre, ugyanis pályafutásukat a Nemzeti Akadémia keretein belül folytathatják. A program egy jól átgondolt
struktúrán alapul, amelyhez magas szakmai színvonal párosul. A bentlakásos tehetséggondozás 2012 óta kínálkozik lehetőségként előttünk ugyanis a helyi
iskola egyik épülete átalakításra került szálláshellyé. Az általunk kidolgozott szakmai programot kívánjuk folytatni. Elsősorban a 7-8. osztályosok
korosztályából iskolázunk be. A program folytatása során újabb 5 éves terminust tervezünk. A program "Zöld-út" néven vált ismertté, melynek során az
alsóbb évfolyamokon előkészítő csoportok vannak, szivacskézilabda és kézilabda oktatás.Létesítmény feltételeink kapcsán egyrészt elmondható, hogy
utánpótlásnevelési tevékenységünket a községi önkormányzat kizárólagos tulajdonában, illetve ennek megfelelően és jellemzően a községi költségvetési
intézmények (pl. általános iskolák) vagyonkezelésében lévő létesítményekben végezzük. A települési sportcsarnokban egy 1600 négyzetméter alapterületű
kézilabda pálya található, 500 néző befogadására alkalmas lelátóval. A 2015/2016-os támogatási időszakban utánpótlás-nevelési feladatok finanszírozását
illetve tárgyi eszköz beszerzéseket, felújítási munkálatokat kívánunk finanszírozni a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretein belül igényelt plusz
forrásokból.Sportfejlesztési programunkkal az utánpótlás csapataink felkészülését és versenyeztetését kívánjuk biztosítani. A Közalapítvány közel 100
gyerek számára ad lehetőséget a rendszeres sportolásra. Jelenleg 4 korosztályos csapat versenyeztetését valósítjuk meg az alábbi korosztályokban: (U7,
U10, U12, U14). Célunk, az ezen csapatokhoz köthető költségek hatékony finanszírozása, amely által a családok számára is olcsóbbá tudjuk tenni a
kézilabdázást, valamint olyan feltételrendszert tudunk teremteni és fenntartani, amellyel az eredményesség is jelentős mértékben nőhet. Kiadásaink
jelentős részét a sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai adják.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A sportfejlesztési programban érintett Sportcsarnok 1997-ben épült. Az akkor modern létesítménynek számító komplexum évtizedeken keresztül biztosította
a településen működő szakosztályok, közülük is kiemelkedően a kézilabda szakosztály edzéslehetőségeit. A túlterheltség és a túlzott igénybevétel miatt
jelenleg felújításra, modernizálásra szorul, amely modernizációs feladatok egy részét már a korábbi támogatási időszakban terveztük. Jelen sportfejlesztési
program keretein belül az alábbi felújítási munkálatokat kívánjuk megvalósítani a fent nevezett sportcsarnokban: 1. Belső ajtók cseréje; 2. Teljes vízvezetékrendszer cseréje; 3. Parketta felújítás; 4. Világítás korszerűsítése. A fenti feladatok elvégzése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a jövőben ne egy
lepusztult, korszerűtlen, energiapazarló, balesetveszélyes épület adjon helyt a község kézilabda eseményeinek. Alsóörs Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete a sporttevékenység feltételeinek biztosítása révén arra törekszik, hogy megteremtse a kulturált és biztonságos sportlétesítmény
használatot. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri létesítményeinek állagát, és fejlesztési lehetőségeit. Figyelembe veszi továbbá a
létesítmények funkcióinak műszaki követelményeit, melyeket folyamatosan ellenőriz és felülvizsgál. Létesítményeinek fejlesztési igényeiről, valamint az azt
használó sportegyesületek sportági versenyeinek rendezési követelményeiről folyamatosan tájékozódik.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az Alsóörsért Közalapítvány sportfejlesztési programját a 2015/2016-os támogatási időszakban folyamatosan kívánja megvalósítani az egyes költségek
felmerülésének ütemében, igazodva a bajnoki versenyrendszerhez és a támogatási összeg rendelkezésre állásához. A sportfejlesztési program felújítási
munkálatokat is tartalmaz, amelynek ütemezését a 2016. évre tervezzük, 2016. június 01-i átadási időponttal.

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 Alsóörsért Közalapítvány 2015/2016-os sportfejlesztési programja illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célkitűzéseihez. Jelen
sportfejlesztési program egyenes folytatása a Közalapítvány 2014/2015-ös sportfejlesztési programjának. Mind az utánpótlás-nevelés fejlesztés területén,
mind pedig az infrastruktúra felújítás kapcsán a korábbi években elkezdett munkát kívánjuk folytatni, felhasználva azokat a tapasztalatokat amelyek az
eddigi időszakok alapján rendelkezésre állnak. Célunk továbbra is a tömegesítés elősegítése, valamint a sportág a lehető legszélesebb körben történő
népszerűsítése. Jelen kérelmünk megfogalmazásakor megfelelő módon tájékozódtunk és együttműködő partnereink tapasztalatai is rendelkezésre a
konkrét céljaink megfogalmazásakor. Egy egységes utánpótlás-struktúra elemeit raktuk le az elmúlt nyolc évben, amelyet eddig saját forrásainkból, illetve
önkormányzati támogatásokból, helyi vállalkozók szponzorációjából finanszíroztunk. Céljainkhoz – a játékos piramis szélesítéséhez – elengedhetetlennek
tartjuk, hogy a 2014/2015-ös támogatási időszakhoz hasonlóan a 2015/2016-os támogatási időszakban is kiegészüljenek ezen források a TAO támogatási
rendszer által a sport területébe integrált plusz forrásokkal. Megfogalmazott céljaink és a már kialakított szakmai-működési struktúra következtében egy
kiválogató és gyűjtőközpontként működik az alsóörsi Utánpótlásközpont. A Programunk megvalósításához négy feltétel teljesülésére van szükség: az
általunk kidolgozott és bevezetett „Zöld-út” Program folytatására; a tanulók sikeres, a Központba történő felvételére (tömegesítés); megfelelő létesítmény
feltételekre; illetve a meglévő önkormányzati támogatások TAO és egyéb forrásokkal történő kiegészítésére. Ezek együttállásával megvalósulhat az a
szövetségi elképzelés is, amelynek értelmében elérhetővé kell tenni a kézilabdázást mindenkinek, megfelelő szakmai képzés mellett növelni kell a
kézilabdázás tömegbázisát, a legtehetségesebbnek alternatívaként megfelelő lehetőségeket szükséges biztosítani a további fejlődésre.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az Alsóörsért Közalapítvány 2015/2016-os sportfejlesztési programjának megvalósulása kedvező hatásokat indukálhat mind a társadalmi, mind pedig a
gazdasági színtéren. Jelen sportfejlesztési program keretein belül 8 munkatárs, sportszakember bérezését kívánjuk megoldani emellett a községi
sportcsarnok felújítása is közvetlenül és rövid távon érezteti hatását a gazdaságban és a község életében. A település életében kiemelt jelentőségű a
sportcsarnok és az abban hétről-hétre megvalósuló sportesemények, közösségi rendezvények. A települési sportcsarnokban egy 1600 négyzetméter
alapterületű kézilabda pálya található, 500 néző befogadására alkalmas lelátóval. Havonta átlagban 5500-an látogatják a sporteseményeinket és edzéseket.
A létesítmény a kézilabdán kívül helyt ad az alábbi sportágaknak: labdarúgás, íjászat, kosárlabda, erőemelés, cselgáncs, vívás, asztalitenisz, versenytánc,
tenisz, birkózás. A sportcsarnok kihasználtsága igen magas ugyanis azt a település valamennyi intézménye igénybe veszi óvoda, iskola, versenysportolók és
szabadidő eltöltők is. Éppen ezért a létesítmény-feltételek javítása a kézilabda sportág versenyzési és felkészülési feltételeinek javításán túl számos
közösségi és társadalmi előnyhöz vezethet. A sportfejlesztési programunk társadalmilag különösen hasznos, ugyanis oktatási rendszerünk a korábban a
NUPI által ajánlott óratervi háló alapjaira épül. Módosítottuk a Pedagógiai Programunkat, ennek keretében iskolánkban 8 éve megvalósítottuk a
mindennapos testnevelést. A község és a környező települések lakói aktívan részt vesznek a versenyeiken. Nem csupán a sportot népszerűsítjük, hanem
egyúttal közösséget is formálunk. Azt szeretnénk, hogyha a sport, azon belül is a kézilabdázás egy életmód lenne, amelyhez jelen kérelmünkben kívánjuk a
plusz forrásokat biztosítani, amelyek következtében céljaink, célkitűzéseink megvalósítását könnyebben realizálhatnánk, illetve szélesebb spektrumra
emelhetnénk. A sportfejlesztési programunk megalkotásakor figyelemmel voltunk annak fenntarthatóságára és finanszírozhatóságára. Létesítményfeltételeink helyi szinten biztosítottak, a megfelelő szakember gárda a rendelkezésünkre áll, így ezek nem jelentenek kockázatot a terveink
megvalósulásában. Célunk a térség meghatározó kézilabda központjává válni, amely helyi és régiós szinten is kedvező hatásokat válthat ki, mind
gazdasági, mind pedig társadalmi téren.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2015/16 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
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop

db

2

200 000
Ft

400 000 Ft

Informatikai
eszközök

Projektor

db

1

500 000
Ft

500 000 Ft

Informatikai
eszközök

Számítógép

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

Arnold Master 400 kombinált torony

db

1

869 000
Ft

869 000 Ft

Sporteszköz

Arnold Classic Keresztcsiga

db

1

266 000
Ft

266 000 Ft

Sporteszköz

AGM Biztonsági guggoló keret

db

1

119 900
Ft

119 900 Ft

Sporteszköz

AGM Univerzális Dönthető pad

db

1

99 900 Ft

99 900 Ft

Sporteszköz

AGM Római szék

db

1

84 900 Ft

84 900 Ft

Sporteszköz

AGM Húzó-Toló Hasprés

db

1

99 900 Ft

99 900 Ft

Sporteszköz

AGM Vádlipad ülő

db

1

99 900 Ft

99 900 Ft

Sporteszköz

AGM Fenékedzőpad

db

1

74 900 Ft

74 900 Ft

Sporteszköz

AGM Hiper Nyújtó ferde

db

1

79 900 Ft

79 900 Ft

Sporteszköz

Gumis tárcsa kerek

kg

220

990 Ft

217 800 Ft

Sporteszköz

AGM Antenna Tárcsatartó

db

1

34 900 Ft

34 900 Ft

Sporteszköz

Edző rúd 220 cm

db

1

29 900 Ft

29 900 Ft

Sporteszköz

ISL Bora Termi futópad

db

1

994 500
Ft

994 500 Ft

4 171 400 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Laptop

A sportprogram szakmai, gazdasági ügyeinek intézése, jelentős adminisztrációval jár a sportfejlesztési program, mind
szakmai mind gazdasági vonalon, amely indokolttá teszi az eszköz beszerzését.

Projektor

Az edzések, mérkőzések sok esetben rögzítésre kerülnek, hogy az egyes taktikai elemeket, esetleges hibákat meg
lehessen utána vitatni, beszélni. A projektor abban lenne segítségünkre, hogy kivetítve, felnagyítva a sportolóink
könnyebben hasznosíthassák a látottakat, hallottakat.

Számítógép

A sportprogram szakmai, gazdasági ügyeinek intézése, jelentős adminisztrációval jár a sportfejlesztési program, mind
szakmai mind gazdasági vonalon, amely indokolttá teszi az eszköz beszerzését.

Arnold Master 400
kombinált torony

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

Arnold Classic Keresztcsiga

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

AGM Biztonsági guggoló
keret

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

AGM Univerzális Dönthető
pad

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

AGM Római szék

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

AGM Húzó-Toló Hasprés

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

AGM Vádlipad ülő

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

AGM Fenékedzőpad

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

AGM Hiper Nyújtó ferde

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

Gumis tárcsa kerek

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

AGM Antenna Tárcsatartó

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

2015-04-30 12:13

7 / 26

be/SFP-3174/2015/MKSZ
Edző rúd 220 cm

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

ISL Bora Termi futópad

Az Alapítványunk által használt sportcsarnok több mint másfél évtizedes használata során, a kihasználtsága a
többszörösére emelkedett, egy jól felszerelt kondicionáló terem, mintegy kiegészítő felkészülést, felkészítést jelenthetne
a különböző korosztályú gyermekbajnokságban résztvevő sportolóknak. Szakmailag indokolt az izomzat ilyen irányú
változatos fejlesztése, összességében korosztályonként mintegy heti 10-12 órában vannak sportfoglalkozások, ezt
változatossá, eredményessé csak újítással tudjuk megvalósítani.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

2 893 137 Ft

29 826 Ft

59 652 Ft

2 982 615 Ft

2015-04-30 12:13

Önrész (Ft)
1 278 263 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

4 231 052 Ft

4 260 878 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEF

Beltéri ajtók cseréje

2016-03-01

2016-05-31

2016-05-31

3 741 000 Ft

TEF

Belső vízvezeték hálózati rendszer felújítás

2016-03-01

2016-06-01

2016-06-01

5 084 000 Ft

TEF

Sportcsarnok parketta felújítása

2016-04-01

2016-06-15

2016-06-15

6 300 000 Ft

TEF

Világítás korszerűsítése

2016-05-01

2016-06-15

2016-06-15

2 418 000 Ft
17 543 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Beltéri ajtók cseréje

8226
Alsóörs
Endrődi utca
24

519/3

Sportcsarnok mely évtizedeken keresztül biztosította a településen
működő szakosztályok, közülük is kiemelkedően a kézilabda
szakosztály edzéslehetőségeit A túlterheltség és a túlzott
igénybevétel miatt jelenleg felújításra, modernizálásra szorul, amely
modernizációs feladatok egy részét már a korábbi támogatási
időszakban terveztük.Figyelembe véve a létesítmény funkcióinak
műszaki követelményeit, sporttevékenység feltételeinek biztosítása
érdekében elengethetetlen beruházás

Belső vízvezeték hálózati
rendszer felújítás

8226
Alsóörs
Endrődi utca
24

519/3

Sportcsarnok mely évtizedeken keresztül biztosította a településen
működő szakosztályok, közülük is kiemelkedően a kézilabda
szakosztály edzéslehetőségeit A túlterheltség és a túlzott
igénybevétel miatt jelenleg felújításra, modernizálásra szorul, amely
modernizációs feladatok egy részét már a korábbi támogatási
időszakban terveztük.Figyelembe véve a létesítmény funkcióinak
műszaki követelményeit, sporttevékenység feltételeinek biztosítása
érdekében elengethetetlen beruházás

Sportcsarnok parketta felújítása

8226
Alsóörs
Endrődi utca
24

519/3

Sportcsarnok mely évtizedeken keresztül biztosította a településen
működő szakosztályok, közülük is kiemelkedően a kézilabda
szakosztály edzéslehetőségeit A túlterheltség és a túlzott
igénybevétel miatt jelenleg felújításra, modernizálásra szorul, amely
modernizációs feladatok egy részét már a korábbi támogatási
időszakban terveztük.Figyelembe véve a létesítmény funkcióinak
műszaki követelményeit, sporttevékenység feltételeinek biztosítása
érdekében elengethetetlen beruházás

Világítás korszerűsítése

8226
Alsóörs
Endrődi utca
24

519/3

Sportcsarnok mely évtizedeken keresztül biztosította a településen
működő szakosztályok, közülük is kiemelkedően a kézilabda
szakosztály edzéslehetőségeit A túlterheltség és a túlzott
igénybevétel miatt jelenleg felújításra, modernizálásra szorul, amely
modernizációs feladatok egy részét már a korábbi támogatási
időszakban terveztük.Figyelembe véve a létesítmény funkcióinak
műszaki követelményeit, sporttevékenység feltételeinek biztosítása
érdekében elengethetetlen beruházás

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem
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2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Előf.

12 167 208 Ft

125 435 Ft

250 870 Ft

12 543 514 Ft

5 375 792
Ft

17 793 870 Ft

17 919 305 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-30 12:13

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

8

0

1

Megyei

U8

0

0

0

Nincs

U9

0

0

0

Nincs

U10

12

0

1

Országos

U11

0

0

0

Nincs

U12

47

0

1

Országos

U13

0

0

0

Nincs

U14

31

0

1

Országos

Serdülő

0

0

0

Nincs

Ifjúsági

0

0

0

Nincs

Junior

0

0

0

Nincs

Összesen

98

0

4
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

db

80

15 000 Ft

1 200 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

80

30 000 Ft

2 400 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

80

14 000 Ft

1 120 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

80

6 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

80

6 000 Ft

480 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

40

10 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

80

5 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

wax

db

20

5 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

80

20 000 Ft

1 600 000 Ft

Sporteszköz

törölköző

db

80

5 000 Ft

400 000 Ft

Pályatartozék

sport bólya

db

2

10 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

kulacs (1L)

db

80

700 Ft

56 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

súlyzókészlet

db

4

10 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

ugrókötél

db

20

4 000 Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelés

rövidnadrág

db

80

6 000 Ft

480 000 Ft

Pályatartozék

compressor (pumpa)

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

bordásfal

db

5

20 000 Ft

100 000 Ft
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2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai mérés

Diagnosztikai mérés

db

80

30 000 Ft

2 400 000 Ft

Vitamin

Vitamin

csom

80

1 000 Ft

80 000 Ft

Gyógyszer

Bemelegítő krém

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszer

Beiersdorf Tape 4 cm

doboz

5

1 600 Ft

8 000 Ft

Gyógyszer

Beiersdorf Tape 5 cm

doboz

5

1 600 Ft

8 000 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 25 cm

doboz

5

900 Ft

4 500 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 4 cm

doboz

5

1 200 Ft

6 000 Ft

Gyógyszer

Tape BSN 5 cm

doboz

5

1 500 Ft

7 500 Ft

Gyógyszer

Arnika Zselé

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszer

Cohefix kék

db

10

2 500 Ft

25 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

Pulzusmérő óra

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Gyógyszer

Ló krém

db

5

7 000 Ft

35 000 Ft

Gyógyszer

Géz

db

10

1 700 Ft

17 000 Ft

Gyógyszer

Melegtapasz (2db-os)

db

10

2 000 Ft

20 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma
az évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Alsóörsi Sportcsarnok

U7

12 000 Ft

20

10

200

2 400 000 Ft

Alsóörsi Sportcsarnok

U10

12 000 Ft

40

10

400

4 800 000 Ft

Alsóörsi Sportcsarnok

U12

12 000 Ft

40

10

400

4 800 000 Ft

Endrődi Sándor Református Általános Iskola és
Kézilabda- Utánpótlásközpont

U14

12 000 Ft

40

10

400

4 800 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név

Kategória

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Lipták Gyula

UP szakm. ig.

EKHO

8

11

500 000 Ft

100 000 Ft

6 600 000 Ft

Hidasi Ferenc

Edző

EKHO

8

11

150 000 Ft

30 000 Ft

1 980 000 Ft

Ferenczy Gábor

Edző

EKHO

6

11

75 000 Ft

15 000 Ft

990 000 Ft

Mészáros Károly

Edző

EKHO

6

11

75 000 Ft

15 000 Ft

990 000 Ft

Ferenczy Gáborné

Edző

EKHO

6

11

75 000 Ft

15 000 Ft

990 000 Ft

Horváthné Balogh Rita

Technikai vezető

Egyéb

6

11

262 000 Ft

64 000 Ft

3 586 000 Ft

Keller Józsefné

Sportmunkatárs

Egyéb

6

11

187 000 Ft

45 500 Ft

2 557 500 Ft

Osváth Tímea

Gyúró

Egyéb

6

11

225 000 Ft

55 000 Ft

3 080 000 Ft
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2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Lipták Gyula

1939-06-25

Nem rel.

U14

Hidasi Ferenc

1943-04-16

C

U14

Ferenczy Gábor

1960-04-03

D

U12

Mészáros Károly

1956-01-30

D

U12

Ferenczy Gáborné

1957-08-24

D

U10

Horváthné Balogh Rita

1979-10-06

Nem rel.

U10, U12, U14, U7

Keller Józsefné

1956-12-17

Nem rel.

U10, U12, U14, U7

Osváth Tímea

1970-03-20

Nem rel.

U10, U12, U14, U7

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

9 526 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

2 816 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 800 000 Ft

Nevezési költségek

400 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

6 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

750 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

16 800 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

7 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

20 773 500 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

66 865 500 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

59 993 403 Ft

618 489 Ft

1 236 977 Ft

61 848 869 Ft

2015-04-30 12:13

Önrész (Ft)
6 872 097 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

68 102 477 Ft

68 720 966 Ft
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Általános Képzés
2015/16 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

2015/16 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
2015/16 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

2015/16 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)

59 652 Ft

59 652 Ft

29 826 Ft

89 478 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

250 870 Ft

250 870 Ft

125 435 Ft

376 305 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 236 977 Ft

1 236 977 Ft

618 489 Ft

1 855 466 Ft

Összesen

2 321 249 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcí
m

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az Alsóörsért Közalapítvány közreműködői szerződést kötött a Mobi Europe Kft-vel, mely gazdasági társaság a 2015/16-os
támogatási időszakban ellátja a sportszervezet által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem
előkészítésével, összeállításával, a program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői
feladatokat.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Az Alsóörsért Közalapítvány közreműködői szerződést kötött a Mobi Europe Kft-vel, mely gazdasági társaság a 2015/16-os
támogatási időszakban ellátja a sportszervezet által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem
előkészítésével, összeállításával, a program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői
feladatokat.

Utánpótlásnevelés

Az Alsóörsért Közalapítvány közreműködői szerződést kötött a Mobi Europe Kft-vel, mely gazdasági társaság a 2015/16-os
támogatási időszakban ellátja a sportszervezet által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem
előkészítésével, összeállításával, a program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői
feladatokat.

2015-04-30 12:13
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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: Alsóörs, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Tarnai Viktória (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: Alsóörs, 2015. 04. 30.

2015-04-30 12:13

19 / 26

be/SFP-3174/2015/MKSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 23:19:52

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 23:17:28

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 13:25:22

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 12:28:54

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-24 23:31:55

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 21
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:56:45

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 13:25:08

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:33:13

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:39:30

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 09:20:27

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 09:20:39

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 09:20:52

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 09:21:10

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 09:24:29

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 13:24:26

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 12:35:54

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 09:34:13

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 09:34:44

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 22:57:31

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:55:56

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

Fájlok száma: 3

2015-04-30 12:13
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Utolsó feltöltés:
2015-04-30 09:41:03
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 14:19:35

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 12:33:34

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 13:23:43

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 13:24:03

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Alsóörs, 2015. 04. 30.

2015-04-30 12:13
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2015-04-30 12:13
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

15 060 345 Ft

155 261 Ft

310 522 Ft

15 526 129 Ft

6 654 055 Ft

22 024 922 Ft

22 180 183 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 893 137 Ft

29 826 Ft

59 652 Ft

2 982 615 Ft

1 278 263 Ft

4 231 052 Ft

4 260 878 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

12 167 208 Ft

125 435 Ft

250 870 Ft

12 543 514 Ft

5 375 792 Ft

17 793 870 Ft

17 919 305 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

59 993 403 Ft

618 489 Ft

1 236 977 Ft

61 848 869 Ft

6 872 097 Ft

68 102 477 Ft

68 720 966 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

75 053 748 Ft

773 750 Ft

1 547 499 Ft

77 374 998 Ft

13 526 152 Ft

90 127 399 Ft

90 901 149 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-04-30 12:13

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (51 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairastarnai_1429910248.pdf Beküldött, 495 Kb, 2015-04-24 23:17:28) 21e0662702e853a4e502c10e7d76f0d386192cef5e6deaa9ea92c12e4f155701
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
sportcsarnokberletiszerzodes_1430220308.pdf Beküldött, 963 Kb, 2015-04-28 13:25:08)
bcebb615db29ef5486e3a6b36c795b744ed28650c11fb3881a309edeccdd2de0
iskolaiberletiszerzodes_1430134737.pdf Beküldött, 581 Kb, 2015-04-27 13:38:57) 46faff77f84ecc4dcb2812c7ddf599af9fd9af8433f355543e838e57a1701370
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
nyilatkozatbevetel_1430220243.pdf Beküldött, 405 Kb, 2015-04-28 13:24:03) 2246fdbb4a96e3c97c1a86494579a2cc7a1e4852279678ec4782d036684b429c
A beruházás finanszírozási terve és forrása
nyilatkozatonresz_1430223575.pdf Beküldött, 304 Kb, 2015-04-28 14:19:35) 2386edfab788d91d41b467e416749e52358eb2530c2085d7352491cc4eb750c1
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyilatkozattemusz_1430220223.pdf Beküldött, 398 Kb, 2015-04-28 13:23:43) fc9329d74f4126ae5c875df895f15c405cd2f31ce5fae2123571ddefe2878e39
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve
finanszirozasterv2015_1430303614.docx Beküldött, 10 Kb, 2015-04-29 12:33:34)
b064e2eafdafcac33a14a1397ce72ab0470b4cb3e65edda43509e10c29148984
Egyéb dokumentumok
versenyeng2015jatekosok_1429911115.pdf Beküldött, 872 Kb, 2015-04-24 23:31:55)
f70a602715295a6c3b35ffa76e1cdfcd5bcc3529cd47aaf4a742849ebccda913
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
gyogyszerek2015_1430296770.xlsx Beküldött, 10 Kb, 2015-04-29 10:39:30) 02bc7078c4e228329372876bf4b18cd769fe650f977ac3a0e3b75af689f5baf5
Nyilvántartó hatóság igazolása
kivonat2015_1429910392.pdf Beküldött, 1 Mb, 2015-04-24 23:19:52) fd34f4b4a314d339749b4e6d5ad4c3509a1594e95b92f446a318b583248563ea
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
25000_1430303334.pdf Beküldött, 327 Kb, 2015-04-29 12:28:54) 65ce1195e7025702456e4f4168f69f7aa9200fb6672ceb61fa28358c59c7f479
Köztartozásmentes adózó
nav0_1430220322.pdf Beküldött, 461 Kb, 2015-04-28 13:25:22) 560c66067c2ed0924486727f7b599c266af83f417dcfb1c9dedbb060bc183baa
Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegterv_1430292039.xlsx Beküldött, 12 Kb, 2015-04-29 09:20:39) 1276b03644202bbd42a66bdbec0b9566e0c55c74f8960e80dbfc2f15ee7df807
Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegterv_1430292052.xlsx Beküldött, 12 Kb, 2015-04-29 09:20:52) 1276b03644202bbd42a66bdbec0b9566e0c55c74f8960e80dbfc2f15ee7df807
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
document1_1430341051.docx Beküldött, 25 Kb, 2015-04-29 22:57:31) d33a192ab65fee6220f3dfe4789f772bb05027a6258778706003631cfea45c9a
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...
nyilatkozatepitesiengedelyrol_1430379284.pdf Beküldött, 467 Kb, 2015-04-30 09:34:44)
dcbb0829e446ae586b8236c1073401523d1fce7325d1fd07b678bdc5aadfa4f7
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...
sportcsarnokberletiszerzodes_1430303754.pdf Beküldött, 963 Kb, 2015-04-29 12:35:54)
bcebb615db29ef5486e3a6b36c795b744ed28650c11fb3881a309edeccdd2de0
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonoslap_1430379253.pdf Beküldött, 823 Kb, 2015-04-30 09:34:13) 19e1629998d8aec5dcc8e25eef9c0dc8bd438093bdc846d9581fe563001db32d
Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...
nyilatkozattulajdonos_1430220266.pdf Beküldött, 311 Kb, 2015-04-28 13:24:26) f7892dd7b5e6c3240562d03b4fd4bb7d6906f1df74f097373ff2acb76cd95c59
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv
parkettaarajanlat_1430297720.pdf Beküldött, 380 Kb, 2015-04-29 10:55:20) 5e0280b24334df8f3a71db75ed98ccfee706a8c2d7b7073ccd26b35a48f337c0
villanyarajanlat_1430297730.pdf Beküldött, 707 Kb, 2015-04-29 10:55:30) 078b9625e08c1e8869b9201ba30b7df72e8ec8184509385bbbe9305c61ca5543
ajtoaraja_1430297706.pdf Beküldött, 2 Mb, 2015-04-29 10:55:06) 13cac14a9896381b223b91669917cc720127e9a3883356c02c97293f16d9cae1
vizszerelesarajanlat_1430297756.pdf Beküldött, 374 Kb, 2015-04-29 10:55:56) 1d15ae7428a22e5a57740a505dd9e1211f8ae865361e7542aa1bf6daaac836ba
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileirasviz_1430379663.docx Beküldött, 12 Kb, 2015-04-30 09:41:03) 73c62c1caefe6955b9d43a867438a1542a8cab573a31c5f0b2c79cdf11567d44
musuakileirasajtok_1430379317.docx Beküldött, 14 Kb, 2015-04-30 09:35:17) d699dd6668d0dbe729fc2c417096208bd598e763c30394150e3b917e65adcee3
muszakileirasvillany_1430296865.pdf Beküldött, 847 Kb, 2015-04-29 10:41:05) 2002050174b73ece98bb6fb527cc6aec7113597284b271ebbfd3fa0ff8188fbf
Sporteszköz sportfelszerelés
sportfelszereles2015_1430296393.xlsx Beküldött, 10 Kb, 2015-04-29 10:33:13) 7cd60ee9d2cb84c231870aaa0791398198d9bd1a71b2aff9560a94edf1749bfe
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
oklevel2_1429911027.jpg Beküldött, 428 Kb, 2015-04-24 23:30:27) 509237a02c573fabd4a7094113527e9333e0ce5f53e98ea59457941c1dc62a1c
megbizasiszerzodesosvath_1429910960.doc Beküldött, 36 Kb, 2015-04-24 23:29:20)
9b3217b6ac0c32b337304117dfe1bf24adb18f73894f79613be7b0b384b5423f
megbizasiszerzodesmesza_1429910957.doc Beküldött, 35 Kb, 2015-04-24 23:29:17)
29d66264ec7ef79c18231e53fe286447087ff139a74280c846a0e00b197b0399
ferenczygabornemkszig_1430297805.pdf Beküldött, 345 Kb, 2015-04-29 10:56:45)
4843b46c5ce69e809cabd7ccdadde3dcd7fa486f5e68caa7954aec27f04b16cc
megbizasiszerzodesliptak_1429910948.doc Beküldött, 37 Kb, 2015-04-24 23:29:08)
73ac139b39a63523d68d37f8f1625feb78cd291de2a51a74a8423b8e1ebbb9e2
megbizasiszerzodeskellerne_1429910943.doc Beküldött, 34 Kb, 2015-04-24 23:29:03)
aed819603be3e4c3a756b5cb644e3c093d5c1d96c322b2472988d696154222db
megbizasiszerzodeshorvat_1429910935.doc Beküldött, 35 Kb, 2015-04-24 23:28:55)
3009d9a28fca93be7d422bfd32d72e813728383ef31cb47de4e16e8ece24129e
megbizasiszerzodeshidasi20_1429910931.doc Beküldött, 36 Kb, 2015-04-24 23:28:51)
47ce63e7560d1382466d406b67eb90d20bc036c06daaabf0007dd85574c82207
megbizasiszerzodesferenczy_1429910928.doc Beküldött, 36 Kb, 2015-04-24 23:28:48)
a56d1f86fcddbae9fa88a79217ff4b52a9b425b5d46dbccf310d7193ef3b9503
megbizasiszerzodesferenczy_1429910925.doc Beküldött, 35 Kb, 2015-04-24 23:28:45)
387d660c2ae687ec0ac03f63b487670f59a01f1736f2f20f90e1b3ebd635a08a
technikaivezeto-munkakorile_1429911054.docx Beküldött, 26 Kb, 2015-04-24 23:30:54)
1a550b29af5c4a13c0ed10f7aa1b83e691c175aebec448af7f82e628582e2928
munkakorileirasferenczyg2015_1429910966.docx Beküldött, 25 Kb, 2015-04-24 23:29:26)
96dfa0b367edef59d0daa08cae37bf6a68dfc78df0657a7dccd829cd627dd47f
munkakorileirasferenczygab_1429910971.docx Beküldött, 25 Kb, 2015-04-24 23:29:31)
96088b32fc78421746d7c7b7abbc7611c91c520a7ed7844a86cd90070886d072
oklevel_1429911014.jpg Beküldött, 262 Kb, 2015-04-24 23:30:14) 72c8af0f25c440598a14056e270715f51616538104cc78abffdb3aa6cf9b45ef
mkszhidasiferenc_1430223490.pdf Beküldött, 338 Kb, 2015-04-28 14:18:10) f62e10075cddebd658abe427df8f641db7a50fd4f6c2c280b28636d70ca87858
munkakorileirasmeszaros_1429911004.docx Beküldött, 25 Kb, 2015-04-24 23:30:04)
5f45ba57bd6c9462165e2119ff9ef480a05c86af1c39022b404b163378eaade4
utanpotlasreferenskellernea_1429911058.docx Beküldött, 26 Kb, 2015-04-24 23:30:58)
a2c34633dfa4c9e25cfbaba7e6904b55ca2d43d64e162641f735dfb9203a706d
munkakorileirasliptakgyul_1429911000.docx Beküldött, 24 Kb, 2015-04-24 23:30:00)
419d208f12ee3ce8d7849afc180b9eb36fe8029312f502ef04499e5996bca8f6
munkakorileirashidasi2015_1429910991.docx Beküldött, 25 Kb, 2015-04-24 23:29:51)
ceb8d52666af50feab728af4976c80687092c4236ed7880537b4d78809f5ccbc
oklevel3_1429911041.jpg Beküldött, 468 Kb, 2015-04-24 23:30:41) 51c331c02648eefe6f84bd756569deded61f06ff9009459743e80e90008755fd
img686_1429911074.pdf Beküldött, 340 Kb, 2015-04-24 23:31:14) ab773752fc3c1e283152f5599928fdca4bf7e2b999cb34eed9d5eccdef157166
Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegterv_1430292027.xlsx Beküldött, 12 Kb, 2015-04-29 09:20:27) 1276b03644202bbd42a66bdbec0b9566e0c55c74f8960e80dbfc2f15ee7df807
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
koltsegterv_1430292070.xlsx Beküldött, 12 Kb, 2015-04-29 09:21:10) 1276b03644202bbd42a66bdbec0b9566e0c55c74f8960e80dbfc2f15ee7df807
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
szemelyijuttatasok2015_1430292269.xlsx Beküldött, 11 Kb, 2015-04-29 09:24:29)
7d9f5efa87a48a5d71e50ffc89cd6e0e832704defdf1c56d8a803c55e222d365
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