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Önerő��iztosítása��zemeltetés�jo��ímhez:

��indenfajta�állami��önkormán�zati��forrástól�mentes�saját�erő
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����é��forrás

N�ilatkozat�tár��i�eszköz��eruházás��fel�jítás�jo��ím�esetén�a�fejlesztéssel�érintett�in�atlan�hasznosításáról:

�elen�s�ortfejlesztési��ro�ram�kereté�en�nem��ál�ázok�in�atlan�fejlesztésre

Kizáróla��hel�i�hatással��író�s�ort�él��in�atlan:

Nem�releváns

A�kérelmező�szervezet�székhelye

Irán�ítószám ��1�� �Város �Vár�alota

Közter�let�neve ��ehérvári �Közter�let�jelle�e �ut�a

�ázszám �� ����let �

Lé��sőház � ��melet �

Ajtó �

A�kérelmező�szervezet�levelezési�címe

A�levelezési��ím�me�e��ezik�a�székhel���ímével �

Irán�ítószám ��1�� �Város �Vár�alota

Közter�let�neve ��ehérvári �Közter�let�jelle�e �ut�a

�ázszám �� ����let �

Lé��sőház � ��melet �

Ajtó �

Telefon ���������1������� ��a� ������������22�

�onla� ������alotahand�all�hu ���mail��ím �zoltan1�var�a1��mail��om

A�képviselő�adatai

A�kérelmező�hivatalos�ké�viselőjének�neve �Nátrán�Roland

A�kérelmező�hivatalos�ké�viselőjének��eosztása ��lnök

�o�iltelefonszám ���������15��1��2 ���mail��ím �v�sk1�2���mail��om

A�kérelmező�részéről�kijelölt�kapcsolattartók�adatai

Kapcsolattartó�neve Mobiltelefonszám E-mail�cím

Kérelmező�adatainak��eemelése�OPT�N��ől
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A�kérelmező�részéről�kijelölt�kapcsolattartók�adatai

Kapcsolattartó�neve Mobiltelefonszám E-mail�cím

Var�a�Zoltán ��������1������� zoltan1�var�a1��mail��om

Sportszervezet�által�rendszeresen�használt�sportlétesítmények�adatai

Létesítmény�neve Létesítmény�tulajdonosa Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos�heti�használat
(óra)

Használat�célja

Gál�G�ula�Városi�S�ortköz�ont Vár�alota�Város
Önkormán�zata

Palotas�ort�Non�rofit�Kft� �2 �elk��és
versen�eztetés

Ne�omuki�Szent��ános�Általános
Iskola

Katolikus����ház Katolikus����ház 12 �elkész�lés

Bál�Aladár�Általános�Iskola Vár�alota�Város
Önkormán�zata

KLIK 1� �elkész�lés

Rákó�zi�Tele�i�Általános�Iskola Vár�alota�Város
Önkormán�zata

KLIK 1� �elkész�lés

A�kérelmező�szervezet�me�alakulásának�idő�ontja: �1�2�

A�tevéken�sé�ének�me�kezdésének�idő�ontja: �1�2�

A�jo�előd�szervezet�neve��amenn�i�en�releváns�: �nem�releváns

�e�alakulásának�idő�ontja��amenn�i�en�releváns�: �1�2�

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ
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�agyoni�helyzet��igényelt�támogatás�összevont�bemutatása

A�kérelmező���������évi�gazdálkodásának�és�a�������év�tervadatainak�főbb�mutatói��(Millió�forint�értékben)
Ha�valamely�érték�üres��kérjük�írjon�be��-át�

�evétel ���� ���� ����

Önkormán�zati�támo�atás ������t ������t ������t

Állami�támo�atás ����t ����t ����t

Saját��evétel���l�:�ta�díj��je���evétel� ����t ����t ����t

Látván���sa�ats�ort�támo�atás�ól�származó��evétel �������t 5����t �����t

���é��támo�atás ����t ����t ����t

�sszesen ���1���t �������t 1�������t

Kiadások�alakulása�az�egyes�évadokban

Kiadás ���� ���� ����

Személ�i���ér�és��érjelle�����járulékai� �����t �����t ���5���t

��ködési�költsé�ek��rezsi� ��5���t ��5���t ��5���t

An�a�költsé� 1������t ��1���t 1��5���t

I�én��e�vett�szol�áltatás 1������t 1������t 1��1���t

���é���máshova�nem�sorolható�kiadások ����t ��5���t 5���t

�sszesen ���1���t �5�����t �������t

M�ködési�típus��költségek��amit�az�értékelési�elvünk�az�alábbiak�szerint�határoz�meg��személyi�bérek��bérleti�díjak��személyszállítási�költségek�
nevezési�költségek��versenyengedélyek��játékengedélyek�költsége

Kiadás ���� ���� ����

��ködési�költsé�ek ����5���t ��������t 5������t
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Mely�jogcímekre�adja�be�a�kérelmet�

Kérjük�a���eadás��oszlopban�jelölje�be��hogy�mely�jogcímekre�adja�be�kérelmét��az��Áfa�levonásra�a�pályázatban�igényelt�költségek
tekintetében��oszlopban�pedig�jelölje�milyen�módon�kíván�elszámolni�

�ogcím �eadá
s

�eljes�támogatá
s

Közrem�ködő
i

Áfa�levonásra�a�pályázatban�igényelt�költségek
tekintetében

Személ�i�jelle���ráfordítások ���25�21���t ���t �

Tár��i�eszköz��eruházás��fel�jítás
�lőfinanszírozott��nem�in�atlan�

1������255��t ���t Bruttó��nem�alan�a�az�Á�A�nak�

Tár��i�eszköz��eruházás��fel�jítás
�lőfinanszírozott��in�atlan�

���t ���t

Tár��i�eszköz��eruházás��fel�jítás
�tófinanszírozott

���t ���t

�tán�ótlás�nevelés�feladatainak�támo�atá
s

�5�5�����2��t 1�1��������t Bruttó��nem�alan�a�az�Á�A�nak�

�zemeltetés ���t ���t Bruttó��nem�alan�a�az�Á�A�nak�

Ké�zés ���t ���t Bruttó��nem�alan�a�az�Á�A�nak�

Közrem�ködői�díj � � Bruttó��nem�alan�a�az�Á�A�nak�
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Kérelem�részletes�leírása

Ismertesse�a�kérelmező�szervezet�2�2��21�es�támo�atási�időszakra�vonatkozó�s�ortfejlesztési��ro�ramját�az�alá��i��ontás�an:

Helyzetelemzés��létesítmény�feltételek��valamint�a�sportszervezet�jelenlegi�helyzetének�bemutatása�

Általános��élkit�zések:�A�Vár�alotai�Bán�ász�S�ortkör�Kézila�da�Szakosztál��s�ortfejlesztési��ro�ramjá�an�a�2�2��2�21�es�támo�atási�időszak�an�fol�tatni�kívánja
azokat�a�me�kezdett�fol�amatokat��amel�eket�az�elm�lt�évek�en�az����es�let�a�kézila�da�s�ortá��és�a�városi�s�ortélet�fellendítése�érdeké�en�elindított��A�látván��
�sa�ats�ortá�ak�támo�atási�konstruk�iója�ol�an��lusz�forráslehetősé�et��iztosított�az����es�let�számára��amel�ek�nélk�l�a�korá��an�kialakított�szakmai�kon�e��ió
me�valósulása�sokkal�lassa��an�realizálódhatott�volna��A�2�2��2�21�es�támo�atási�időszak�an�is�e���ol�an��ázis�e��es�let�feltételrendszereit�kívánjuk�ezen
források�ól�finanszírozni��amel�ek�me�felelő�kereteket��iztosíthatnak�e���ol�an�után�ótlás���nevelési�rendszer�me�valósításához��amel�nek��élja�a�s�ortszakmai
érdekeket�érvén�esítő��széles�töme��ázison�n�u�vó��korszer��kiválasztási��nevelési��fo�lalkoztatási�rendszer�kialakítása�és�ennek�hossz��táv��m�ködtetése��A�felnőtt
�sa�atunk�me�felelő�szakmai�munkájának��iztosítása�érdeké�en��edző�����ró��te�hnikai�vezető�és�s�ortmunkatárs�alkalmazását�kívánjuk�ezen�támo�atási�források�ól
finanszírozni��A�me�felelő�szakem�er�árda�me�léte�elen�edhetetlen�a�sikeres�m�ködéshez���ontosnak�tartjuk��ho���az�e��es�let�nk�en�dol�ozó�szakem�erek
me�felelő�kör�lmén�ek�között�dol�ozzanak��S�ortfejlesztési��ro�ramunk�le�fajs�l�osa���része�az�után�ótlás�nevelés�fejlesztése��A�jövő�kézila�dázói�a�történő
�efektetések�me�tér�lnek��A�s�ortos�életmód��valamint�a�le�tehetsé�ese��ek�tekinteté�en�a�versen�s�ortolói�karrier�az�élet�minden�ter�letén�előn�ökkel�járhat��Az
utó��i�évek�en�elindított�Ovi�Kézila�da��ro�ramunknak�köszönhetően��már�1���fős��ázis�alakult�ki�az��KSZ�versen�rendszer�alatti�korosztál�nál�is��S�ortfejlesztési
�ro�ramunk�szerves�részét�ké�ezi��ho���a�s�ortolóink�részére��iztosítsuk�a�felkész�lés�khöz��versen�eztetés�khöz�sz�ksé�es�s�orteszközöket��s�ortfelszereléseket�
�zzel��árhuzamosan�elvárásként�fo�almazódik�me��a�játékosaink�felé�ezen�felszerelések�me��e�s�lésének�követelmén�e���ontosnak�tartjuk��ho���a�társasá�i
adókedvezmén�ek��iztosította�források�ól�me�vásárolt�eszközök��felszerelések�me�felelő�kar�antartással��á�olással�tartós�értékként�jelentkezzenek�a
s�ortszervezetnél�����anakkor�elker�lhetetlen�a��eszerzett�készletek�e���részének�az�évről�évre�történő��fol�amatos�frissítése���ótlása��

�ngatlan�beruházás�esetén�annak�indokoltsága��célja�és�szakmai�tartalma�és�megvalósulásának�ütemezése

2�2��2�21�es�szezon�an�nem�tervez�nk�in�atlan��eruházást��

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

A�jelen�kérelem�en�i�én�elt�támo�atási�össze�ek�felhasználását�fol�amatosan�kívánjuk�me�valósítani�i�azodva�a��ajnoki�évadhoz�és�a�versen�na�tárhoz��valamint�az
e��es�leti�m�ködési�strukt�rához�����es�let�nk�s�ortfejlesztési��ro�ramja�összhan��an�áll�a��a��ar�Kézila�da�Szövetsé��által�elkészített�hossz��táv�
s�ortá�fejlesztési�straté�iájá�an�me�fo�almazottakkal��A�kézila�da�s�ortá��né�szer�sítése��töme��ázis�növelése�ezáltal�az�orszá��le�né�szer����terems�ortá�a��ím
me�tartásának�előse�ítése�mind�mind�ol�an��élok��amel�ek�elérésé�en�az����es�let�is�aktív�részt�kíván�vállalni��A�s�ortá�i��iramis�ala�ját�ké�ező�fiatalok�a�s�ortnak
történő�me�n�erése��azon��el�l��edi��a�kézila�da�s�ortá�nak�való�me�n�erése�elsődle�es�fontossá���a�s�ortá��jövője�szem�ontjá�ól��A�2�2��2�21�es�támo�atási
időszakra�vonatkozó��az�után�ótlás�nevelésen�ala�uló�s�ortfejlesztési��ro�ramunk�fol�tatni�kívánja�azokat�a�me�kezdett�fol�amatokat��amel�eket�az�elm�lt�évek�en�az
���es�let�a�kézila�da�s�ortá��és�a�városi�s�ortélet�fellendítése�érdeké�en�elindított���zek�a�fol�amatok�jól�át�ondolt�tervezésen�ala�ultak��A�látván���sa�ats�ortá�ak
támo�atási�konstruk�iója��ol�an��lusz�forráslehetősé�et��iztosított�az����es�let�számára��amel�ek�nélk�l�a�korá��an�kialakított�szakmai�kon�e��ió�me�valósulása
sokkal�lassa��an�realizálódhatott�volna��A�korá��i�két�támo�atási�időszak�an��en��jtott�s�ortfejlesztési��ro�ramunk�an�me�határozott��élok�mentén��a�2�2��2�21�es
támo�atási�időszak�an�is�e���ol�an��ázise��es�let�feltételrendszereit�kívánjuk�ezen�források�ól�finanszírozni��amel�ek�me�felelő�kereteket��iztosíthatnak�e���ol�an
után�ótlás���nevelési�rendszer�me�valósításához��amel�nek��élja�a�s�ortszakmai�érdekeket�érvén�esítő��széles�töme��ázison�n�u�vó��korszer��kiválasztási��nevelési�
fo�lalkoztatási�rendszer�kialakítása�és�ennek�hossz��táv��m�ködtetése��A�2�2��2�21�es�s�ortfejlesztési��ro�ramunk�elkészítésekor�fi��elemmel�voltunk�a�jo�sza�ál�i
körn�ezet�en��ekövetkezett�változásokra��valamint�a��a��ar�Kézila�da�Szövetsé��irán�elveire��

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

A�Vár�alotai�Bán�ász�S�ortkör�Kézila�da�Szakosztál��s�ortfejlesztési��ro�ramjá�an�me�fo�almazottak��a�korá��i�támo�atási�időszakok�an��en��jtott�kérelmek
e��enes�fol�tatásaként�e���ol�an�át�ondolt�és�fenntartható�forráslehívást�és�forrásfelhasználást�valósít�me���amel��a�fokozatos�növekedés�elvével�teremti�me��a
kézila�dázás�fejlődésének�lehetősé�eit��A�hatás��amel�et�kiváltanak�ezen��lusz�források�e��szerre�jelentkeznek�a��azdasá�i�és�e��szerre�a�társadalmi�oldalon�is�
Primer�és�kézzel�fo�ható�hatásként�munkahel�eket�teremt��a�növekvő�töme��ázis��nem��su�án�a��rofesszionális�kézila�dázásnak�teremt�me�felelő�merítési
lehetősé�et��hanem�a�társadalom�is�e�észsé�ese��é�válik�azáltal��ho���a���erekek�moz�ás�azda�a���életmódot�fol�tatnak��A�kézila�da�játék�filozófiája��tová��
növekvő�nemzetközi�né�szer�sé�e��valamint�a�nemzeti�sajátossá�ok�ala�ján�hazánk�an�mind�a�ké�zési�és��eda�ó�iai��élok�fi��elem�evételével��mind�a�minősé�i�
mind�az�után�ótlás��valamint�a�rekreatív�s�ortolók�számára�az�e��ik�le�hasznosa���la�dajáték��s�ort���inamikus�fejlődése�edzéselméletile��és�edzés�módszertanila��a
��akorlatias�és�minősé�i�ké�zést�ala�ul�véve�i�én�li�a�korosztál�os�ké�zés�tartalmi�me��jítását��A�Vár�alotai�Bán�ász�S�ortkör�Kézila�da�Szakosztál��s�ortfejlesztési
�ro�ramjának�eredmén�eké��en��őv�lhet�azon�oktatási�intézmén�ek�köre��amel�ekkel�e���ttm�ködve�a�térsé��kézila�da�életének�me�határozó�sze�mensévé�válhat
a�város�és�az����es�let�is�e��aránt��A�tele��lés�földrajzi�adottsá�ait�kihasználva�lehetősé��kínálkozik�korosztál�os�nemzetközi�tornák�ha��omán�teremtő�kialakítására�
�avulnak�az����es�let�s�ortolóinak�edzés�és�versen�zési�kör�lmén�ei��Ala�vető��élkit�zés�nk��j�oktatási�Intézmén�ek�me�n�erése�az�ala�ok�szélesítése��az
után�ótlás�nevelés�rendszeré�e�ker�lés�érdeké�en��A�töme��ázis�növelésével�és�a�felnőtt��sa�ataink�részére�me�felelő�után�ótlás��iztosításával�e���ol�an
önfenntartó�rendszer�jöhet�létre��amel��eredmén�essé�ével��re�ionális�és�orszá�os�né�szer�sé�ének�növelésével�ké�es�lehet�a�hossz��táv��fenntartható�m�ködésre�
�hhez�átlátható��azdálkodás�sz�ksé�es��amel��vonzóvá�teheti�az����es�letet�a�hel�i�és�a�re�ionális�vállalkozások�számára��Az�önkormán�zat�és�az����es�let�közti
e���ttm�ködés�elen�edhetetlen�sze�mense�a�fejlődésnek�
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Személyi�jelleg��ráfordítások

��������évad�-�Személyi�jelleg��ráfordítások

Kategória Licensz
besz�
foly�

Kód�és
születési
dátum

�év Adózás
módja

��
ó�

Kif�
hó

Havi�bruttó�bér
és�egyéb
juttatások
(�t�hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(�t�hó)

�vadra�jutó
ráfordítás

összesen�(�t)

���v���lnök
1�����1�2�

Nátrán�Roland �K�O 2 11 ��������t 1�������t 1����������t

�dző 15��
1�����5�2�

SZ��LÁK
TA�ÁS

�K�O � 11 11�������t 2���5���t 1�525�15���t

�izioter�
1�������1�

Bíróné�Kiss��íra �K�O � 11 11�������t 2���5���t 1�525�15���t

S�ortm�társ
1��1����21

�r���l�ert�Gá�or �K�O � 1� 15�������t 2��25���t 1���2�5����t

S�ortmark�
1���������

�ajlin�er�Zoltán �K�O 2 11 �5������t 1��125��t ������5��t

1� 5� 5�1������t �����5��t ���1��1�5��t

��������évad�-�Személyi�jelleg��ráfordítások

�év Adóazonosító �yilvántartási�szám Licensz�

Nátrán�Roland ��1���221� N�r�

SZ��LÁK�TA�ÁS ��55��2��5 �

Bíróné�Kiss��íra ��25�5���5 N�r�

�r���l�ert�Gá�or ��������11 N�r�

�ajlin�er�Zoltán ����5��52� N�r�

evad�rovid�évad�-��ervezett�összes�személyi�jelleg��ráfordítás�költségének�alakulása

Közvetlen�támogatás Ell��szerv��fiz��díj Közrem�ködői�díj �eljes�támogatás�(�t) �nrész�(�t) Elszámolandó�összeg �eljes�ráfordítás�(�t)

��������1��t ���252��t ���t ���25�21���t ���25�21���t ���1��1�5��t ���5���2���t

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� ������



�árgyi�eszköz�beruházások�fel�jítások

��������évad�-��árgyi�eszköz�beruházások�fel�jítások
�Az�é�ítési��eruházással��fel�jítással�járó��s�ort�él��in�atlanfejlesztésre�irán�uló�tár��i�eszköz��eruházás�fel�jítás�kérelmet�a�következő�oldalon�kell�kitölteni��

Kategória �árgyi�eszköz�beruházás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár �ervezett�beruházási��fel�jítási�érték
(�t)

Személ�szállítási
eszközök

�ikro�usz���1�fő d� 2 1���������
�t

2�����������t

S�ortfelszerelés kézila�da��i�ő �ár 2� �5������t ���������t

S�ortfelszerelés edző�óló d� �� 2�5����t 1��������t

S�ortfelszerelés kézila�da�mez��me��s� d� �� 1�������t ���������t

S�ortfelszerelés kézila�da�nadrá���me��s� d� �� �������t �2�������t

S�ortfelszerelés ka�usmez d� � 1�������t ��������t

S�ortfelszerelés ka�usnadrá� d� � �������t �2������t

S�orteszköz �a� k� 5 1�������t 5�������t

S�ortfelszerelés �álamele�ítő d� 2� �5������t ���������t

2����2������t

��������évad�-��árgyi�beruházások�részletes�indoklása

�árgyi�eszköz
megnevezése

�ndoklás

�ikro�usz���1�fő Kézila�da�szakosztál�unk�2�1��2��as�szezon�an�12��sa�atot�indított�el�az��KSZ�versen�rendszeré�en���z�a�szint�
versen�eztetés�komol��lo�isztikai�feladat�elé�állította�szakosztál�unkat��Ahhoz��ho���a�következő�évek�en�is�il�en�ma�as�szám�
�sa�atot�tudjunk�versen�eztetni�feltétlen�l�sz�ksé�es�2�d����1�fős�kis�usz��eszerzése�mel��na���an�me�könn�íti�a��sa�ataink
utaztatását�és�hozzájárul�a�hossz��táv��költsé�hatékon��m�ködéshez�

kézila�da��i�ő �elnőtt��sa�atunk�játékosainak�és�s�ortszakem�ereink�részére�sz�ksé�es�s�ortfelszerelés�

edző�óló �elnőtt��sa�atunk�játékosai�részére�sz�ksé�es�s�ortfelszerelés�

kézila�da�mez��me��s� �elnőtt��sa�atunk�játékosai�részére�sz�ksé�es�s�ortfelszerelés�

kézila�da�nadrá���me��s� �elnőtt��sa�atunk�játékosai�részére�sz�ksé�es�s�ortfelszerelés�

ka�usmez �elnőtt��sa�atunk�játékosai�részére�sz�ksé�es�s�ortfelszerelés�

ka�usnadrá� �elnőtt��sa�atunk�játékosai�részére�sz�ksé�es�s�ortfelszerelés�

�a� �elnőtt��sa�atunk�játékosai�részére�sz�ksé�es��a��menn�isé��

�álamele�ítő �elnőtt��sa�atunk�játékosainak�és�s�ortszakem�ereink�részére�sz�ksé�es�s�ortfelszerelés�

��������évad�-��ervezett�összes�tárgyi�költség�alakulása

Közvetlen�támogatás Ell��szerv��fiz��díj Közrem�ködői�díj �eljes�támogatás�(�t) �nrész�(�t) Elszámolandó�összeg �eljes�ráfordítás�(�t)

1��������2��t 1��������t ���t 1������255��t ��5�2�5����t 2����2������t 2��5�1������t

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� ������



�árgyi�eszköz�beruházások�fel�jítások

��������évad�-�Sportcél��ingatlanra�irányuló�tárgyi�eszköz�beruházás��fel�jítás

Kategória �rojektelem
kategória

�árgyi�eszköz
beruházás�fel�jítás
megnevezése

�eruházás�
fel�jítás
tervezett

kezdete�(év�
hónap)

�eruházás�
fel�jítás
tervezett
befejezése
(év��hónap)

Használatba
vétel

tervezett
időpontja
(év��hónap)

��
f�

��
k�

�ervezett
beruházási
érték�(�t)

���t

��������évad�-��árgyi�beruházások�részletes�indoklása

�árgyi�eszköz�megnevezése �eruházás�címe �eruházás
helyszíne�

helyrajzi�száma

�rintett
ingatlan

tulajdonjoga

�ndoklás

��������évad�-��árgyi�beruházások�részletes�indoklása

�árgyi�eszköz�megnevezése �eruházás�címe �eruházás
helyszíne�

helyrajzi�száma

�rintett
ingatlan

tulajdonjoga

�ndoklás

��������évad�-��ervezett�összes�sportcél��ingatlanra�irányuló�tárgyi�eszköz�beruházás��fel�jítás�költségének�alakulása

�ogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell��szerv��fiz�
díj

Közrem�ködői
díj

�eljes�támogatás
(�t)

�nrész
(�t)

Elszámolandó
összeg

�eljes�ráfordítás
(�t)

�lőf� ���t ���t ���t ���t ���t ���t ���t

�tóf� ���t ���t ���t ���t ���t ���t ���t

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� ������



Sportcél��ingatlan�üzemeltetés

Kérjük�részletezze�az�értékelési�elvekben�meghatározott�sportcél��ingatlan�által�ny�jtott�szolgáltatások�üzemeltetésének�várható
veszteségéből�mennyit�kíván�megpályázni

��������évad�-�Személyi�jelleg��ráfordítások�üzemeltetés�jogcímen

Kategória �év Adóazonosít
ó

Szül�
dátum

Adózás
módja

��
�
�

Kif�
hó

�ruttó
juttatások
(�t�hó)

Munkáltatói
járulékok
(�t�hó)

�vadra�jutó
ráfordítás
összesen

(�t)

� ���t ���t ���t

��������évad�-�a�támogatással�érintett�sportcél��ingatlan(oka)t�kizárólagosan�üzemeltetem��és�annak�azok�vonatkozásában�teljesül(nek)�az
alábbiak

�ngatlan�címe��helyrajzi�száma Korlátozott�mérték�
gazdasági�cél�

használat

Kizárólag�helyi�hatással�bíró
sportcél��ingatlan�feltételei

��������évad�-�Sportcél��ingatlan�üzemeltetés�jogcím�aljogcímei

�ogcím �sszesen�(�t)

Személ�i�jelle���ráfordítások ���t

Szerződéses�szol�áltatások ���t

Távközlés�és�ener�ia ���t

�sszesen ���t

��������évad�-��ervezett�összes�sportcél��ingatlan�üzemeltetés�költség�alakulása

Közvetlen�támogatás Ell��szerv��fiz��díj Közrem�ködői�díj �eljes�támogatás�(�t) �nrész�(�t) Elszámolandó�összeg �eljes�ráfordítás�(�t)

���t ���t ���t ���t ���t ���t ���t

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� ������



�átékosok

�tolsó�frissítés�ideje:�2�2���2�2��21:5�:22

��������évad�-��tánpótlás-nevelésben�igazolt�és�versenyeztetett�játékosok

Korosztály �ői �érfi

� �gazolt Ebből�versenyeztetett �gazolt Ebből�versenyeztetett

�� � � � �

�� � � � �

�1� 1 � � �

�11 1 � 11 �

�12 � � 1� 1�

�1� � � 1� �

�1� � � 2� 11

�15 � � 2� 2�

�1� � � 1� �

serd�lő � � �� 2�

ifj�sá�i � � 52 12

e��etemi�főiskolai � � � �

diákolim�ia � � � �

ÖSSZ�S�N 2 � 21� 11�

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� 1������



�sapatok

�tolsó�frissítés�ideje:�2�2���2�2��21:5�:2�

��������évad�-��tánpótlás-nevelésben�versenyeztetett�csapatok

Korosztály �ersenyeztett�csapatok�száma�������� �ersenyeztett�csapatok�száma���������(terv)

� �ői �érfi �ői �érfi

�� � 1 � 2

�� � 1 � 2

�1� � 1 � 1

�11 � 1 � 1

�12 � 1 � 1

�1� � 1 � 1

�1� � 2 � 2

�15 � 1 � 1

�1� � � � 1

serd�lő � 2 � 2

ifj�sá�i � 1 � 1

e��etemi�főiskolai � � � �

diákolim�ia � � � �

ÖSSZ�S�N � 12 � 15

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� 11�����



�tánpótlás-nevelés�ráfordításai

��������évad�-��yógyszerek��diagnosztikai�eszközök�beszerzése���részletező�táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár �ervezett�beruházási�
fel�jítási�érték�(�t)

G�ó��hatás�
készítmén�ek�
��ó��ászati�eszközök

G�ó��hatás�
készítmén�ek�
��ó��ászati�eszközök

Ifj�sá�i Nem
releváns

� ���t 5��������t

��������évad�-�Sportlétesítmény��sportpálya�bérleti�díja���részletező�táblázat

�ngatlan�típusa �ngatlan
megnevezés

�érőhely �génybevétel
típusa

Kor-
osztály

�érleti�díj��
óra�(�t)

�génybe-
vétel

(óra�hó)

Hónapok
száma�az
évadban

�génybevett
órák

száma�évad

�érleti�díj
összesen

(�t)

S�ort�sarnok Gál�G�ula�Városi
S�ortköz�ont

��5���fő �dzés�mérkőzés Ifj�sá�i�
Serd�lő�
�1����11�
�12���1��
�1����15�
�1������
��

���2���t �� 11 ��� ��5��������t

Tornaterem Ne�omuki�Szent
�ános�Általános
Iskola

nem
releváns

�dzés �1����11�
�12���1��
�1������
��

2�5����t 1� 1� 1�� ���������t

Tornaterem Rákó�zi�Tele�i
Általános�Iskola

nem
releváns

�dzés �1����11�
�12���1��
�1������
��

2�5����t 2� 1� 2�� 5��������t

Tornaterem �aller��enő
Szakké�ző�Iskola

nem
releváns

�dzés �1����11�
�12�����
��

2�5����t � 1� �� 1��������t

Tornaszo�a Bán�Aladár
Általános�Iskola

nem
releváns

�dzés ������ 2�5����t 1� 1� 1�� ���������t

Edzők�elszámolása

Nem�kívánok�az�összes�e��ik�u��korosztál�ra�sem�edzőt�elszámolni:�

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� 12�����



��������évad�-��tánpótlás-neveléshez�kapcsolódó�sportszakemberek�költségeinek�részletezése

Kategória Licensz
besz�
foly�

Kód�és
születési

dátum

�év Adózá
s

módja

��
ó�

Kif�
hó

�ruttó
juttatások

(�t�hó)

Munkáltatói
járulékok�(�t�hó

)

�vadra�jutó
ráfordítás

összesen�(�t)

�dző �����
1�����1�2�

BOG�ÁNY�GÁBOR �K�O � 11 11�������t 2���5���t 1�525�15���t

�dző 1����
1��2�1����

GALA�BOS�B�N�� �K�O � 11 15�������t 2��25���t 1������5���t

�dző 11��
1����1��1�

GR�LL�GÁBOR �K�O � 11 11�������t 2���5���t 1�525�15���t

�dző 1��1
1��2����11

LAK��LÁSZL�
L�V�NT�

�K�O � 11 15�������t 2����5��t 1�����525��t

�dző 15��
1�������1�

SO�A�G�RG� �K�O � 11 ���������t ��������t 5�1��������t

�dző 15��
1��2�12�1�

SZILI�R�B�RT��ÁNI�L �K�O � 11 15�������t 2��25���t 1������5���t

�dző 15�5
1�������1�

SZOBOSZLAY�ISTVÁN �K�O � 11 15�������t 2��25���t 1������5���t

�dző 1���
1�����1���

LAKATOS�TA�ÁS �K�O � 11 15�������t 2��25���t 1������5���t

G��ró
1�����2�15

Bíró�Péter �K�O � 11 15�������t 2��25���t 1������5���t

Te�hnikai�vezető 1��255
1����12�1�

�L�K�SN��NAGY
AN�R�A

�K�O � 12 225������t �����5��t ��1�2�5����t

Te�hnikai�vezető ��25�
1�����5�2�

N���T��BALÁZS Normál � 12 ���������t 52�5����t ��2��������t

Te�hnikai�vezető ���1�
1�������2�

VARGA�ZOLTÁN Normál � 12 ���������t 52�5����t ��2��������t

Te�hnikai�vezető 1��15
1��1�1��2�

GALA�BOS����S�
VAN�A

Normál � 1� 15�������t 2��25���t 1���2�5����t

S�ortmunkatárs
1��2�12�1�

Szili�Ró�ert��ániel �K�O � 11 1��������t 22��5���t 1�����25���t

�dző Beszerzés
fol�amat�an
1�����2�11

Lantos��ózsef �K�O � 11 1��������t 1��5����t 1�2�2�5����t

�dző �22
1�5���2���

�ORVÁT���ÁNOS �K�O � 11 11�������t 2���5���t 1�525�15���t

��������évad�-�Sportszakemberek�adatainak�részletezése

�év Adóazonosító �yilvántartási�szám Licensz �estnevelő�tanár �oglalkoztatott�korosztály

BOG�ÁNY�GÁBOR ������1��� � Nem�rel� �1����15

GALA�BOS�B�N�� ��5�5��2�1 � Nem�rel� �1�����

GR�LL�GÁBOR ���������� � Nem�rel� �12���1�

LAK��LÁSZL��L�V�NT� ��5���2��� � Nem�rel� Serd�lő���1�

SO�A�G�RG� ��2�111��� B Nem�rel� Ifj�sá�i

SZILI�R�B�RT��ÁNI�L ��5����11� � Nem�rel� �11���12

SZOBOSZLAY�ISTVÁN ����5�2��2 � Nem�rel� Serd�lő

LAKATOS�TA�ÁS ����5�112� � Nem�rel� Ifj�sá�i

Bíró�Péter ���5���5�� Nem�rel� Nem�rel� Ifj�sá�i��Serd�lő

�L�K�SN��NAGY�AN�R�A ���15�2��� Nem�rel� Nem�rel� �12���1����1�

N���T��BALÁZS �����5�1�� Nem�rel� Nem�rel� Ifj�sá�i

VARGA�ZOLTÁN �����111�5 Nem�rel� Nem�rel� Serd�lő���15���1�

GALA�BOS����S��VAN�A ��55����1� Nem�rel� Nem�rel� �1���������

Szili�Ró�ert��ániel ��5����11� Nem�rel� Nem�rel� �1����11���12��������

Lantos��ózsef ��51������ � I�en ������

�ORVÁT���ÁNOS ��25�5���2 � Nem�rel� ������

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� 1������



��������évad�-��tánpótlás-nevelés�ráfordítás�jogcím�aljogcímei

�ogcím �sszesen�(�t)

S�orteszköz��s�ortfelszerelés��eszerzése 1�����������t

G�ó��szerek��dia�nosztikai�eszközök 5��������t

Személ�szállítási�költsé�ek 5�5��������t

Nevezési�költsé�ek ���������t

Rendezési��felkészítési��ké�zési�költsé�ek 2����������t

Versen���és�játéken�edél�ek�kiállításának�költsé�ei 1��������t

S�ortlétesítmén���s�ort�ál�a��érleti�díja �����������t

�elkészítéssel��edzőtá�oroztatással�és�versen�eztetéssel�közvetlen�l�összef���ő�szállás�és�étkezés�költsé�e 5����������t

A��ro�ram�an�résztvevő�s�ortszakem�erek�személ�i�jelle���ráfordításai ���������5��t

Lo�isztikai�költsé�ek���sak��érlet����kivéve�személ��é�ko�si�és�motorkerék�ár ���t

�sszesen ������������t

��������évad�-��ervezett�utánpótlás-nevelés�ráfordítás�jogcím�költsége�alakulása

Közvetlen�támogatás Ell��szerv��fiz��díj Közrem�ködői�díj �eljes�támogatás�(�t) �nrész�(�t) Elszámolandó�összeg �eljes�ráfordítás�(�t)

������������t �55��5���t 1�1��������t �5�5�����2��t ��2�����2��t �2�12��2�5��t �2������25��t

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� 1������



Képzés

��������évad�-�Kérelmező�által�szervezett�képzések�költségei

Képzés
megnevezése

�ktatók
várható
személyi

költségei�(�t)

�ktatók�várható
utazási�és

szállás
költségei�(�t)

Képzésben
résztvevők�várható
utazási�és�szállás

költségei�(�t)

Egyéb
várható

költségek
(�t)

Amortizáció
(�t)

�anácsadói
szolgáltatások

(�t)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(�t)

�sszesen

���t

��������évad�-��ervezett�összes�képzés�költség�alakulása

Közvetlen�támogatás Ell��szerv��fiz��díj Közrem�ködői�díj �eljes�támogatás�(�t) �nrész�(�t) Elszámolandó�összeg �eljes�ráfordítás�(�t)

���t ���t ���t ���t ���t ���t ���t

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ
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Mely�jogcímekre�számol�közrem�ködői�költséget�

�Személ�i�jelle���ráfordítás��� �Tár��i�eszköz��nem�in�atlan��előfinanszírozott��eruházás��� �Tár��i�eszköz��in�atlan��előfinanszírozott��eruházás���

�Tár��i�eszköz�utófinanszírozott��eruházás��� ��zemeltetés��� ��tán�ótlás�nevelés�fejlesztése��� �Ké�zés�fejlesztése�

Közrem�ködői�költségek

Kapcsolódó�jogcím Közrem�ködő�díjazása�(�t) Ma�imum�közrem��díj Ellenőrző�szervnek�fizetendő�díj �sszesen

�tán�ótlás�nevelés 1�1��������t 1��1�������t �55��5���t 1��55��5���t

�sszesen 1�1��������t � 1��55��5���t

Közrem�ködő�által�végzett�feladatok�leírása

Kapcsolódó
jogcím

�eladat�leírása

�tán�ótlás�
nevelés

A�közrem�ködői�költsé�et�a�TAO�támo�atással�ka��solatos�kön�velési�díjakra��az�elszámolásnál�felmer�lő�kön�vvizs�álati�díjra�kívánjuk
ráfordítani��illetve�a�fennmaradó�részt�e��é���ál�ázatírói�tevéken�sé�re�

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ
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�yilatkozat��

Tisztelt��óváha��ást�Vé�ző�Szervezet� �

A�társasá�i�adóról�és�az�osztalékadóról�szóló�1�����évi�L���I��törvén��22�������illetve�a�látván���sa�ats�ort�támo�atását��iztosító�támo�atási�i�azolás�kiállításáról�

felhasználásáról��a� támo�atás� elszámolásának� és� ellenőrzésének�� valamint� visszafizetésének� sza�ál�airól� szóló�1���2�11�� �VI�� ���� Korm�� rendelet� ��� �� �1�

�ekezdése��tová��á�az�általános�közi�az�atási�rendtartásról�szóló�2�1���évi��L��törvén���a�tová��iak�an:�Ákr����5�����1���ekezdése�ala�ján�kérem��ho���a�fenti

s�ortfejlesztési��ro�ramot�jóváha��ni�szíveskedjenek��

Kelt:�Vár�alota��2�2����5��12�

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ
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�yilatkozat��

Alulírott�Nátrán�Roland��hivatalos�ké�viselő�neve���mint�a�Kérelmező�ké�viselője�

1�� kijelentem��ho���a�kérelem�en�fo�lalt�adatok��informá�iók�és�dokumentumok�teljes�kör�ek��valósak�és�hitelesek�

2�� tudomásul�veszem��ho���a�jóváha��ást�vé�ző�szervezet�a�s�ortfejlesztési��ro�ram�el�írálása�érdeké�en�a�Kérelmezőtől�tová��i�adatokat�kérhet�

��� kijelentem��ho��� tudomásom�van�arról�� ho���a�Kormán��k�lön�jo�sza�ál��an�me�határozta� a� látván���sa�ats�ortok� támo�atására�n��jtható� támo�atási
keretössze�et�� ezen� �el�l� a� kézila�da�s�ortá��an� fejlesztési� és� m�ködési� �élra� lehívható�támo�atás�össze�ét�� amel�� mind� a� s�ortfejlesztési� �ro�ram
el�írálásakor��módosításakor��hossza��ításakor���mind��edi��az�i�azolások�kiállításakor�fi��elem�evételre�ker�l�

��� tudomásul�veszem��ho���a�jóváha��ást�vé�ző�szervezet�a�kérelem��eérkezésétől�számított�15���amenn�i�en�a�kérelem�in�atlanfejlesztésre�irán�uló�tár��i
eszköz� �eruházásra�� fel�jításra� irán�ul�� 1��� na�on��el�l� hoz� döntést�� A� 1���2�11�� �VI�� ����� Korm�� rendelet�en�me�határozott� s�ortfejlesztési� �ro�ram
módosítására�� illetve�me�hossza��ítására� irán�uló� kérelem� el�írálására� n�itva� álló����intézési� határidő� ��� na��� Tudomásul� veszem�� ho��� a
S�ortszervezetet�az� Ákr�� ���� �� ���� �ekezdés� d�� �ontja�� valamint� a� ���� �� �2�� ����ontja� ala�ján� nem� illeti� me�� a� kérelmezett� jo�� ��akorlása��ha� a
szakszövetsé��a�fenti�határidő�en�nem�hoz�döntést�

5�� kijelentem��ho���a�Kérelmezőnek�az�államháztartás��ármel��alrendszerével�szem�en�esedékessé�vált��és�me��nem�fizetett�köztartozása�nin�s��va���arra
az�illetékes�hatósá��fizetési�könn�ítést��részletfizetés��fizetési�halasztás��en�edél�ezett�

��� kijelentem�� ho��� a� Kérelmező� az� államháztartás� alrendszerei�ől�juttatott� és� már� lezárt� támo�atásokkal� me�felelő� módon� elszámolt��a� támo�atásokra
vonatkozó�szerződések�en�vállalt�kötelezettsé�eit�teljesítette�

��� tudomásul� veszem�� ho��� nem� ha��ható� jóvá� a� s�ortfejlesztési� �ro�ram��ha� az� ellenőrző� szervezet� a� s�ortszervezet� korá��i� támo�atási� időszakra
vonatkozó� lezárt� látván���sa�ats�ort� támo�atás� elszámolásával�összef���és�en� visszafizetési� kötelezettsé�ét� álla�ított� me���és� a� Kérelmező� azt� nem
teljesítette�

��� tudomásul� veszem�� ho��� a� s�ortfejlesztési� �ro�ram� jóváha��ását�követően� nem� állítható� ki� a� Tao�� tv�� 22���� ��� illetve� 2��A�� ��szerinti� i�azolás�� ha� a
S�ortszervezet� a� korá��i� támo�atási�időszakra� vonatkozó� lezárt� látván���sa�ats�ort� támo�atás�elszámolásával� összef���és�en� az� ellenőrző� szervezet
által�me�határozott�visszafizetési�kötelezettsé�ének�nem�tett�ele�et�

��� tudomásul�eszem��ho���a�látván���sa�ats�ort�támo�atás�kereté�en�közvetítő�eljárását�i�én��e�venni��közvetítői�tevéken�sé��ellenértékét�elszámolni�nem
lehet�és�kijelentem��ho���ismerem�az�i�én��evétel�jo�sza�ál��an�me�határozott�következmén�eit�

1��� kijelentem��ho���a�Kérelmező�vé�elszámolási�eljárás�alatt� nem�áll��ellene� �sőd��� felszámolási��� illetve�e��é���a�me�sz�ntetésére� irán�uló��jo�sza�ál��an
me�határozott�eljárás�nin�s�fol�amat�an��és�vállalom��ho�����na�on��el�l��ejelentem��amenn�i�en�a�támo�atás�időtartama�alatt�il�en�eljárás�indul�

11�� hozzájárulok�ahhoz��ho���a�Kérelmező�adószámát�a�jóváha��ást�vé�ző�szervezet�és�a��a��ar�Államkin�stár�felhasználja�a�lejárt�köztartozások�teljesítése�
illetőle��az�adóssá���ekövetkezése�tén�ének�és�össze�ének�me�ismeréséhez�

12�� hozzájárulok� ahhoz�� ho��� a� �a��ar� Államkin�stár� által� m�ködtetett�monitorin�� rendszer�en� n�ilvántartott� i�én�lői� adataimhoz� a� jo�sza�ál��an
me�határozott�jo�osultak��valamint�az�Állami�Számvevőszék��a�Kormán�zati��llenőrzési��ivatal��a�Pénz���minisztérium�és�a��sekél��össze���támo�atások
n�ilvántartásá�an�érintett�szervek�hozzáférjenek�

1��� kijelentem�� ho��� a� Kérelmező� me�felel� a� rendezett� munka���i� ka��solatoknak�az� államháztartásról� szóló� 2�11�� évi� ���V�� törvén��en� me�fo�almazott
követelmén�einek��és�a�szervezet���ennek�i�azolása��éljá�ól�sz�ksé�es���adatait�rendelkezésre��o�sátom�

1��� tudomásul�veszem��ho���a�kérelem�adatai�n�ilvánossá�ra�hozhatók��a�Kérelmező�neve��a�támo�atás�tí�usa���élja��valamint�a�támo�atás�össze�e�a����I�
a�jóváha��ást�vé�ző�szervezet��és�az�ellenőrző�szervezet�honla�ján�közzétételre�ker�l��

15�� hozzájárulok�a�Kérelmező�adatainak�a�jóváha��ó�szervezet��tová��á�az�ellenőrző�szervezet�általi�kezeléséhez��valamint�vállalom��ho���a�személ�es�adataik
kezelésére�szóló�en�edél�t�a��eadván�aim�an�szere�lő�természetes�személ�ektől�is��eszerzem�

1��� hozzájárulok�� ho��� a� kérelemmel� érintett� személ�ek�� a� kérelem�en�szere�lő� és� rájuk� vonatkozó� adatok� tekinteté�en� a� jóváha��ást� vé�ző��va��� az
ellenőrző�szervezet�által�kezelt�adatokat�k�lön��elee��ezés�nélk�l�me�ismerhessék�

1��� kijelentem�� ho��� amenn�i�en� a� S�ortszervezet� díjazás� ellené�en� s�ortolót�fo�lalkoztat�� a� kérelemhez� rendszeresített� n�ilatkozatot� a� s�ortolótól�ka�ott
adatok�ala�ján�és�a�Tao�tv���������a���ontja�fi��elem�evételével�tettem�me��

1��� kötelezettsé�et�vállalok�arra��ho���a�jelen�kérelem�en�közölt��ármil�en�adat�an��tén��en��illetve�a�támo�atást��efol�ásoló�kör�lmén��en��eálló�változásról
haladéktalanul��de�le�késő���a�jo�sza�ál��an�fo�lalt�határidőn��el�l�írás�an�értesítem�a�jóváha��ó���illetve�az�ellenőrző�szervezetet�

1��� amenn�i�en�az�é�ítési�en�edél�hez�kötött�tár��i�eszköz��eruházás��fel�jítás�s�ort�él��in�atlanra�irán�ul������vállalom��ho��

a�� a� �eruházás� �zem�e� hel�ezését� követő� le�alá��� a� jo�sza�ál��an�me�határozott� időszak�an� az� adókedvezmén�� ala�jául� szol�áló� �eruházás
révén��zem�e�hel�ezett�in�atlan�s�ort�él���elsődle�esen��ia�i�ala�on�történő�hasznosítását��jo�sza�ál��an�me�határozott�kivétellel�� fenntartom�
valamint� �� a� jo�sza�ál��an�me�határozott� eset�en� ���en��jtom�a� s�ort�él��in�atlan� tulajdonosának�előzetes� írás�eli� hozzájárulását�arról�� ho��
erre�az� időtartamra�a��a��ar�Állam� javára�az� in�atlan�n�ilvántartás�a�az� i�én��e�vett� adókedvezmén��mértékéi�� jelzálo�jo��ker�l��eje��zésre�
mel���eje��zés�költsé�ének�ellenértékét�me�fizetem�

��� az� adott� tár��i� eszköz� �eruházásra� vonatkozó�� első� támo�atási�i�azolás� kiállítását� követő� év�en� kezdődő� támo�atási� időszaktól�számított� ��
támo�atási�időszak�vé�éi��a�tár��i�eszköz��eruházást��zem�e�hel�ezem��ellenkező�eset�en�a�támo�atás�és�annak�je���anki�ala�kamattal�növelt
össze�ét��a��ar�Állam�részére�me�fizetem�

��� a� �eruházás� �zem�e� hel�ezését� követő� le�alá��� 15� év�en� az� adókedvezmén��ala�jául� szol�áló� �eruházás� révén� �zem�e� hel�ezett� s�ort�él�
in�atlant�iskolai� és� diáks�ort� esemén�ek�� sza�adidős�ort� esemén�ek� és� más��közössé�i� �él�� �k�lönösen:� kulturális�� turisztikai�� esemén�ek
le�on�olítása��éljá�ól�in��enesen�va���kedvezmén�es�áron��iztosítom�

d�� �érelt�va���más�jo��ímen�használt��nem�a�látván���sa�ats�ort�an�m�ködő�hivatásos�s�ortszervezet�tulajdoná�an�álló�in�atlan�esetén�a�s�ort�él�
in�atlant��ia�i�áron��érelem�va���más�jo��ímen�használom�

e�� a� jelenértékén� le�alá��� 5� millió� forint� érték�� tár��i� eszköz� fel�jítás�esetén� a� támo�atás�ól� me�valósuló� fel�jítást� le�alá��� 5� évi�� az� eredeti
rendeltetésének� me�felelően� hasznosítom�� valamint� �en��jtom� a� s�ort�él��in�atlan� tulajdonosának� előzetes� írás�eli� hozzájárulását� arról�� ho��
erre�az�időtartamra�a��a��ar�Állam�javára�az�in�atlan�n�ilvántartás�a�az�i�én��e�vett�adókedvezmén��mértékéi��jelzálo�jo��ker�l��eje��zésre�

f�� jelenértékén�le�alá���1��millió� forint�érték��tár��i�eszköz��eruházás��fel�jítás�esetén�a�s�ort�él�� in�atlanfejlesztésre�n�ílt��ál�ázatot� írok�ki�és�a
�ál�ázati�eljárás�eredmén�e�ala�ján�n�ertes�személl�el�kötök�szerződést�a�tár��i�eszköz��eruházás��fel�jítás�me�valósítására�

��� vállalom�� ho��� a� támo�atás� felhasználásáról� ol�an� analitikus� n�ilvántartást�vezetek�� amel�� �iztosítja� a� támo�atások� teljes� elk�lönítését�� és
hozzájárul�a�támo�atás�rendeltetésszer��felhasználásának�jo�sza�ál��an�me�határozott�szervek�általi�ellenőrzéséhez�

2��� amenn�i�en�a�s�ortszervezet�a�s�ort�él��in�atlan��zemeltetése�költsé�einek�támo�atása�jo��ímre�terjeszt�elő�kérelmet��tudomásul�veszem��ho��

a�� a�Tao��tv��22�������1���ekezdés�����ont��f��al�ontja�szerinti�és�a�Tao��tv�����I���������ekezdése�második�fordulata�szerinti�támo�atás�esetén�a�Tao�
tv��22�������1���ekezdés�����ont�����al�ontja�és�d���ont�d���al�ontja�szerinti�jo��ímekre�n��jtott�támo�atás�a��51�2�1������izottsá�i�rendelet�55�
�ikkével�összhan��an�m�ködési�támo�atásként�n��jtható�

��� a�támo�atott�s�ort�él�� in�atlan�m�ködésével���zemeltetésével� történő�me��ízás�odaítélése�során�átlátható�és�me�k�lön�öztetés�mentes�módon
kell�eljárni�

��� a�támo�atott�s�ort�él��in�atlanhoz�a�felhasználók�számára�átlátható�és�me�k�lön�öztetés�mentes�módon�kell�hozzáférést��iztosítani�

d�� a� támo�atott� s�ort�él�� in�atlan� nem� állhat� e��etlen� hivatásos� s�ortoló� va��� hivatásos� s�ortszervezet� kizáróla�os� használatá�an��A� s�ort�él�
in�atlant� a� tén�le�es� teljes� támo�atási� időszak� idő�eli� ka�a�itásának� le�alá��� 2���á�an� más� hivatásos� va��� amatőr� s�ortolónak� illetve
s�ortszervezetnek� kell� használnia�� �a� a� támo�atott� s�ort�él�� in�atlant� hivatásos� s�ortszervezet� használja�� a� hivatásos� s�ortszervezet� esetén
alkalmazott�díjszámítási�feltételeket�n�ilvánossá�kell�tenni�

e�� a�m�ködési�támo�atás�kereté�en�a�Kormán�rendelet�2�����1���ekezdés�1����ontja��valamint�a�támo�atási�időszakra�vonatkozó�értékelési�elvek�és
elszámolási��tmutató�szerinti�költsé�ek�számolhatók�el�

f�� a� támo�atási� i�azolások� összértéke� nem� haladhatja� me�� a� támo�atott� szervezet� jóváha��ott�� adott� támo�atási� időszakra� vonatkozó
s�ortfejlesztési� �ro�ramjá�an�szere�lő�� s�ort�él�� in�atlan� �zemeltetésének� ��� ������ �ontja� szerint�elszámolható� költsé�einek���� százalékát��de
le�felje��� a� ���I�� �� ���� �ekezdése� szerinti� esetek�en� s�ort�él�� in�atlanonként� és� a� 1���2�11�� �VI�� ����� Korm�� rendelet� szerinti� támo�atási
időszakonként�����millió�forintot�

��� a� támo�atás� i�én��evételére� jo�osult� szervezet�a� s�ort�él�� in�atlan��zemeltetésének�költsé�eihez�n��jtott� támo�atást�saját� tulajdoná�an�va��
saját� használatá�an� lévő� s�ort�él�� in�atlan� �zemeltetésére� használja� fel� és� vállalom�� ho��� a� S�ortszervezet� a� látván���sa�ats�ort� támo�atás
mellett�erre�a��élra�köz�onti�költsé�vetési�támo�atást�nem�vesz�i�én��e�

21�� tudomásul� veszem�� ho��� a� támo�atás� elszámolása� során� �sak� �izon�lattal�dokumentált� kiadások� számolhatóak� el�� a� támo�atás� felhasználása� során
keletkezett� �izon�latokkal�a� látván���sa�ats�ort� támo�atását��iztosító�támo�atási� i�azolás�kiállításáról�� felhasználásáról�� a� támo�atás�elszámolásának� és
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ellenőrzésének�� valamint� visszafizetésének�sza�ál�airól� szóló� 1���2�11�� �VI�� ����� Korm�� rendelet�en� fo�laltak�szerint� elszámolok�� és� me�őrzöm� a
jo�sza�ál�ok�által�előírt�határidő�vé�éi��

22�� tudomásul� veszem��ho���a� jóváha��ást� vé�ző�szervezet�által�me�álla�ított�értékelési�elvek�és�a��en�hmark�a� támo�atások� tervezése�és�a� felhasználás
során�kötelező�jelle��el��ír�a�S�ortszervezet�részére�és�az�a��an�fo�lalt�előírásoktól�eltérni�nem�lehet�

2��� kötelezettsé�et�vállalok��ho���a�s�ortfejlesztési��ro�ram�jóváha��ása�eseté�en�a�jo�sza�ál�ok�an��az�értékelési�elvek�en�és��en�hmark�an��valamint�az
elszámolási� �tmutató�an� fo�lalt� előírásokat� �etartom� és�tudomásul� veszem�� ho��� a� nem� a� jóváha��ásnak�� illetve� előírásoknak�me�felelő� felhasználás
esetén� az� elszámolás�� va��� érintett� része� nem�fo�adható� el� és� erre� történő� kötelezés� esetén� a� támo�atást� és� �amenn�i�en�felmer�l� �� kamatait
visszafizetem�

2��� vállalom�� ho��� amenn�i�en� a� s�ortszervezet� vonatkozásá�an� az� elszámolás�lefol�tatására� a� �a��ar�Kézila�da� Szövetsé�� jo�osult�� a� s�ortszervezet�az
elszámolási�kötelezettsé�ének�az��lektronikus�Kérelmi�Rendszeren�kereszt�l�tesz�ele�et�

25�� vállalom�� ho��� a� jóváha��ást� vé�ző� szervezet� által� jóváha��ott�s�ortfejlesztési� �ro�ram�� valamint� annak� költsé�terve�� illetve� a�támo�atás� össze�
tekinteté�en�a�honla�on�történő�közzétételi�kötelezettsé�nek�ele�et�teszek�

Kelt:�Vár�alota��2�2����5��12�
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���LA�K��A�
a�társasági�adóról�és�az�osztalékadóról�szóló�������évi�L������törvény�(�ao��tv�)���������szerinti
látvány-csapatsportok�támogatásának�adókedvezménye�és����A����szerinti�kedvezményezett�célra�(látvány-csapatsport�támogatásra)
tett�adó-felajánlás�(a�továbbiakban��látvány-csapatsport�támogatási�rendszer)�alapján�megvalósuló�támogatás�esetén

����yilatkozat�a�kedvezményezett�státuszáról

Alulírott� Nátrán� Roland�� mint� a� látván���sa�ats�ort� támo�atási� rendszer�en��ál�ázó� VÁRPALOTAI� BÁNYÁSZ� SPORTKÖR� �kedvezmén�ezett� neve�� aláírásra

jo�osult�ké�viselője���ntetőjo�i�felelőssé�em�tudatá�an�ez�ton�n�ilatkozom��ho���a�VÁRPALOTAI�BÁNYÁSZ�SPORTKÖR

��a�Tao��tv��������1���ontja�szerinti�látván���sa�ats�ortá��an�m�ködő�orszá�os�s�ortá�i�szakszövetsé�nek�minős�l��

��a��ao��tv�����������pontja�szerinti�látvány-csapatsportban�m�ködő�amatőr�sportszervezetnek�minősül��amely

��hivatásos�s�ortolót1�alkalmaz�
��hivatásos�sportolót�nem�alkalmaz

�Azaz�ol�an��a�s�ortról�szóló�törvén��en�me�határozott�sza�ál�ok�szerint�m�ködő�s�ortszervezet��amel�ik�nem�minős�l�a�Tao��tv�����������ont�szerinti
hivatásos�s�ortszervezetnek���

��a�Tao��tv������������ontja�szerinti�látván���sa�ats�ort�an�m�ködő�hivatásos�s�ortszervezetnek�minős�l��
�Azaz�a�látván���sa�ats�ortá�ak�orszá�os�s�ortá�i�szakszövetsé�e�által�kiírt�versen�rendszer:�
a��le�ma�asa���felnőtt��ajnoki�osztál�á�an���a�veterán�korosztál�okra�kiírt�versen�rendszer�kivételével���részt�vevő��indulási�jo�ot�eln�ert��s�ortszervezet�
va���
���alsó����ajnoki�osztál�ai�an�részt�vevő��indulási�jo�ot�eln�ert��s�ortszervezet�a��an�az�eset�en��ha�az�il�en�s�ortszervezet�hivatásos�s�ortolót
alkalmaz���

���a�Tao��tv����������a���ontja�szerinti�látván���sa�ats�ort�fejlesztése�érdeké�en�létrejött�ala�ítván�nak�minős�l��amel�:

��hivatásos�s�ortolót�alkalmaz
��hivatásos�s�ortolót�nem�alkalmaz

�Azaz�a�s�ortról�szóló�törvén��en�me�határozott�sza�ál�ok�szerint�m�ködő��után�ótlás�nevelés�fejlesztését�vé�ző�ala�ítván���mel�nek�ala�ító�okiratá�an
me�határozott�tartós�közérdek���él�szerinti�tevéken�sé�e���elsősor�an�után�ótláskor��versen�zőkkel�ka��solatos���s�orttevéken�sé��előse�ítése�
feltételeinek��iztosítása��felkészítő��edzéssel�összef���ő��és�versen�eztetési�feladatok�szervezése��

����yilatkozat�a�támogatás�önerejének�biztosításáról�

jogcím önerő önerő�típusa

2�1��tár��i�eszköz��eruházás��fel�jítás ��nin�s�

������
��5���
������

��mindenfajta�állami��önkormán�zati��forrástól�mentes�saját�erő��
��hitel��
��egyéb�forrás���nkormányzati�támogatás��tagdíj��kiegészítő�támogatás

2�2��ké�zéssel�összef���ő�feladatok ������
������
���5��

�elen�s�ortfejlesztési��ro�ram�an�nem��ál�ázott�jo��ím�

2����személ�i�jelle���ráfordítások ������ ��mindenfajta�állami��önkormán�zati��forrástól�mentes�saját�erő��
��hitel��
��egyéb�forrás���nkormányzati�támogatás��tagdíj��kiegészítő�támogatás

2����s�ort�él��in�atlan��zemeltetési�költsé�ei ������ �elen�s�ortfejlesztési��ro�ram�an�nem��ál�ázott�jo��ím�

Amenn�i�en�a�2�1���ont�szerinti�jo��ímhez�nem�ka��solódik�önerő��támo�atási�intenzitás�1������n�ilatkozom��ho���a�támo�atással�érintett�infrastrukt�ra�nem�áll

hivatásos�s�ortszervezet�használatá�an�

�yilatkozatom�a����-�����pont�szerinti�fenti�jogcímek�tekintetében�kiterjed�arra�is��hogy�az�általam�képviselt��hivatásos�sporttevékenységet�végző

szervezet��ideértve� a� hivatásos� s�ortszervezetet�� valamint� az� ol�an� s�ortszervezetet�� amel�nél� �� a� látván���sa�ats�ort�orszá�os� s�ortá�i� szakszövetsé�e

kivételével���hivatásos�s�ortoló�alkalmazására�ker�l�sor��va���a�támo�atással�érintett�tár��i�eszköz��eruházás��fel�jítás�tekinteté�en�nem�teljes�lnek�a�korlátozott

mérték�� �azdasá�i� �él��létesítmén��� va���a�kizáróla��hel�i� hatással��író� s�ort�él�� in�atlan� feltételei��esetében�a��ao� tv�� �������� (�)� bekezdés�c)-f)� pontja

szerinti�mértékeket�a�fenti�jogcímekre�ny�jtott�támogatáshoz�kapcsolódó��a�támogatott�hivatásos�sportszervezet�vagy�a���������szerinti�szervezet

részére� megfizetett�látvány-csapatsport� támogatási� rendszer� szerinti� kiegészítő� sportfejlesztési� támogatással��� a� sz�onzori� szerződés� kereté�en

juttatott�kie�észítő�s�ortfejlesztési�támo�atás�kivételével���összevont�értékére�kell�alkalmazni��összevont�értékére�kell�alkalmazni��

�udomásul�veszem��hogy�a�sportcél��infrastrukt�rához�kapcsolódó�támogatás�esetén��a��ao�tv����������(�)�bekezdés�e)-f)�pontja�szerinti�mértékkel

kapcsolatos� összeszámítás� feltételei� a� ��� pont� szerinti� nyilatkozatom� alapján� az�infrastrukt�ra� tényleges� használata� során�� utólagosan� is

ellenőrzésre�kerülnek�

����yilatkozat�tárgyi�eszköz�beruházás��fel�jítás�jogcím�esetén�a�fejlesztéssel�érintett�ingatlan�hasznosításáról�

���elen�sportfejlesztési�program�keretében�nem�pályázom�ingatlanfejlesztésre��
���azdasá�i�tevéken�sé�nek�nem�minős�lő�használat��

�Az�infrastrukt�ra�i�azolt�módon��l��kizáróla��a�kedvezmén�ezett�saját�tevéken�sé�eként�vé�zett�után�ótlás���amatőr��sza�adidős���és�diák
s�orttevéken�sé���éljára�szol�ál��ezért�a�támo�atás�euró�ai�uniós�versen�jo�i�értelem�en�nem�minős�l��azdasá�i�tevéken�sé�nek��

��korlátozott�mérték���azdasá�i��él��használat��

��z�eset�en�a��azdasá�i�tevéken�sé�nek�minős�lő�használat�kizáróla�osan�járulékos�jelle����azaz�az�infrastrukt�ra��azdasá�i��él�
tevéken�sé�re�vonatkozó�használata�nem�haladja�me��az�infrastrukt�ra�tén�le�es�teljes�éves�ka�a�itásának�2��százalékát����tekintet�en
�azdasá�i�tevéken�sé�nek�minős�l�a��ér�eadás��tján��ellenérték�fejé�en�történő�után�ótlás���amatőr��sza�adidős����és�diáks�ort��él�
használat�is�

���azdasá�i�tevéken�sé�nek�minős�lő�használat��

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ
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�Az�infrastrukt�ra��l��hivatásos�s�orttevéken�sé���illetve�e��é���azdasá�i�tevéken�sé���éljára�szol�ál��ezért�a�támo�atás�euró�ai�uniós
versen�jo�i�értelem�en��azdasá�i�tevéken�sé�nek�minős�l��Gazdasá�i�tevéken�sé�nek�minős�l�a��ér�eadás��tján��ellenérték�fejé�en
történő�után�ótlás���amatőr��sza�adidős����és�diáks�ort��él��használat�is�

��kizáróla��hel�i�hatással��író�s�ort�él��in�atlan5

��i�en�
��nem�

�Ol�an�infrastrukt�ra��amel��esetén�i�azolható��ho���korlátozott�vonzáskörzettel�rendelkezik��láto�atóinak�jelentős�részét�az�adott�államon
�el�lről�vonzza�és�támo�atása�mar�inális�hatással�van�a�határon�átn��ló��eruházásokra�és�letele�edésekre��A�hel�i�jelentősé�
me�ítéléséhez�az�alá��i�szem�ontok�az�irán�adóak:�

�a�hivatásos�sporttevékenység�ka��sán�a�ta�államok�közötti�kereskedelem�érintettsé�e�fennáll��í���a�hivatásos�s�ort�él��használatot
nem�lehet�hel�i�jelentősé��nek�tekinteni�
�az�utánpótlás�sporttevékenység�minősíthető������ho���az��usztán�a�hel�i�i�én�ek�kielé�ítését�szol�álja�
�az�egyéb�használat���l��a�kedvezmén�ezetten�kív�li�más�s�orthasználat��kon�ertek��kiállítások��e��é��rendezvén�ek�st����mindi��eseti

vizs�álat�kérdése���

����yilatkozat�sportcél��ingatlan�üzemeltetési�költségei�jogcím�esetén�az�támogatással�érintett�ingatlan�hasznosításáról�

Kijelentem��ho���amenn�i�en�a�kedvezmén�ezett�díjazás�ellené�en�s�ortolót� fo�lalkoztat��a�kérelemhez�rendszeresített�n�ilatkozatot�a�s�ortolótól�ka�ott�adatok

ala�ján��és�a�Tao�tv���������a���ontja�fi��elem�evételével�tettem�me��

�a�a�támo�atott�szervezet�az��uró�ai�Bizottsá��SA��1�22��2�11�N���SA����15��2�1��N��és�SA���2�5��2�1��N��szám��határozatainak�hatál�a�alá�tartozik��a�Tao�

tv�����I����a�szerinti� jo��ímek�vonatkozásá�an�a� támo�atási�szerződés�kereté�en�me�kötött�kie�észítő� támo�atás�össze�ével�a� látván���sa�ats�ort�támo�atását

�iztosító� támo�atási� i�azolás� kiállításáról�� felhasználásáról�� a� támo�atás� elszámolásának�és� ellenőrzésének�� valamint� visszafizetésének� sza�ál�airól� szóló

1���2�11���VI������Korm��rendelet�en�fo�laltak�szerint�köteles�elszámolni�
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Tudomásul� veszem�� ho��� a� látván���sa�ats�ort� támo�atását� �iztosító� támo�atási� i�azolás� kiállításáról��felhasználásáról�� a� támo�atás� elszámolásának� és

ellenőrzésének�� valamint� visszafizetésének� sza�ál�airól�szóló�1���2�11�� �VI������Korm�� rendelet�2���� �1���ekezdés�1��és�2���ontok�szerinti�szervek� jo�osultak�a

fenti�n�ilatkozat�valósá�tartalmának�vizs�álatára��és�amenn�i�en�annak�eredmén�e�nem�támasztja�alá�a�fenti�n�ilatkozatot��a�támo�atás�visszafizettetésre�ker�l�

Kelt:�Vár�alota��2�2����5��12�

����������������������������������������������������������
aláírás

1Hivatásos�sportoló��a�s�ortról�szóló�2�����évi� I�� törvén��1���������ekezdésé�en�me�határozott��a� látván���sa�ats�ortnak�minős�lő�s�ortá��an�fo�lalkoztatott

s�ortoló� azzal�� ho��� az� általa� jövedelemszerző� fo�lalkoztatás�an� és� díjazás�ellené�en� n��jtott� szol�áltatásként� fol�tatott� s�orttevéken�sé�� hivatásos

s�orttevéken�sé�nek� minős�l�� amenn�i�en� a� részére� s�orttevéken�sé�ével� összef���és�en�az� érintett� támo�atási� időszak�an� n��jtott� �énz�eli� juttatás� �� a

s�ortrendezvén�en�való�részvételhez�ka��solódó�utazási�költsé�ek�és�szállásköltsé�ek�kivételével���me�haladja�a�részvételi�költsé�et�és�a�s�ortoló�jövedelmének

le�alá���5��százalékát�teszi�ki��f���etlen�l�attól��ho���a�s�ortoló�és�az�érintett�s�ortszervezet�kötött�e�e��mással�munkaszerződést��Tao��tv���������a���ont��

2A��an� az� eset�en� sz�ksé�es� kitölteni�� ha� a� kedvezmén�ezett� az� 1�� �ont� ala�ján�hivatásos� s�ortszervezetnek�� hivatásos� s�ortolót� alkalmazó� amatőr

s�ortszervezetnek��va��� ala�ítván�nak� minős�l�� va��� orszá�os� szakszövetsé�� eseté�en� a� tár��i� eszköz��eruházás� �fel�jítás�� hivatásos� s�orttevéken�sé�et

fol�tató�szervezet�infrastrukt�ra�fejlesztésére�irán�ul�

�Orszá�os�s�ortá�i�szakszövetsé���amatőr�s�ortszervezet��va���ala�ítván��esetén�választható�

��Valamenn�i�kedvezmén�ezett�eseté�en�kitöltendő�

5A��azdasá�i�tevéken�sé�nek�minős�lő�használat�esetén�kitöltendő�

�Az� állami� támo�atás� fo�almáról� szóló� �izottsá�i� közlemén�� �htt�:��tvi�korman��hu�tamo�atas��1���1���� �ontjai� ala�ján�� ha� a� támo�atással� érintett

s�ortlétesítmén�� és�annak�szol�áltatásai� tekinteté�en�me�álla�ítható��ho���a�mar�inálisnál�nin�s�na��o���hatása�a�ta�államok�közötti�kereskedelemre��mert�az

érintett� földrajzi�hatókör� korlátozott�� elhan�a�olható�mérték�� a� k�lföldi� használat�� nin�s� hatással� a�k�lföldi� vállalkozások� szol�áltatásaira� és� �eruházásaira��� az

intézkedés�hel�i�hatás�nak�tekinthető�

�A��an�az�eset�en�sz�ksé�es�kitölteni��ha�a�kedvezmén�ezett�az�1���ont�ala�ján�amatőr�s�ortszervezetnek��va���ala�ítván�nak�minős�l�

�Lásd�a�����ont�szerint�

�Lásd�5��lá�je��zet�
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Amatőr�Hivatásos�nyilatkozat

Alulírott�Nátrán�Roland��hivatalos�ké�viselő�neve���mint�a�Kérelmező�ké�viselője��az�alá��i�n�ilatkozatot�teszem�

Az�általam�ké�viselt�s�ortszervezet�a�látván���sa�ats�ort�an�m�ködő�A�AT�R�s�ortszervezetnek�minős�l�

Tudomásul�veszem��ho���a�jelen�n�ilatkozat�me�felelő�kitöltése�és�aláírása�az�el�írálás�feltétele�

B�ntetőjo�i� felelőssé�em� tudatá�an� kijelentem�� ho��� a� fenti� n�ilatkozat�a� valósá�nak�me�felel� és� kötelezettsé�et� vállalok�� ho��� a� n�ilatkozat�vonatkozásá�an

�ekövetkezett�változásokat���na�on��el�l��ejelentem�a�jóváha��ást�vé�ző�szervezetnek�

Vár�alota���2�2����5��12�

Látvány-csapatsportban�m�ködő�amatőr�sportszervezet��minden�ol�an��a�s�ortról�szóló�törvén��en�me�határozott�sza�ál�ok�szerint�m�ködő�s�orte��es�let

va���s�ortvállalkozás��amel�ik�nem�minős�l�a�következő��ont�an�me�határozott�hivatásos�s�ortszervezetnek��a�társasá�i�adóról�és�az�osztalékadóról�szóló�1����

évi�L���I��törvén��������2���ontja��

Látvány-csapatsportban�m�ködő�hivatásos�sportszervezet��a�látván���sa�ats�ortá�ak�orszá�os�s�ortá�i�szakszövetsé�e�által�kiírt�versen�rendszer:

a�� le�ma�asa���felnőtt��ajnoki�osztál�á�an���a�veterán�korosztál�okra�kiírt�versen�rendszer�kivételével���részt�vevő��indulási�jo�ot�eln�ert��s�ortszervezet��va��
��� alsó����ajnoki�osztál�ai�an�részt�vevő��indulási�jo�ot�eln�ert��s�ortszervezet�a��an�az�eset�en��ha�az�il�en�s�ortszervezet�hivatásos�s�ortolót�alkalmaz�

Tö��� látván���sa�ats�ort�an� tö��� jo�i� személ�� szervezeti� e��sé��el� �szakosztáll�al��m�ködő� s�ortszervezet� esetén� az� e� törvén��en� a� hivatásos

s�ortszervezetekre� előírt�rendelkezéseket� �sak� arra� a� jo�i� személ�� szervezeti� e��sé�re� �szakosztál�ra�� kell�alkalmazni�� amel�ik� az� a����� �ont� szerinti

versen�rendszerek��ajnoki�osztál�ai�an�részt�vesz��a�társasá�i�adóról�és�az�osztalékadóról�szóló�1�����évi�L���I��törvén������������ontja��

Hivatásos�sportoló��a�s�ortról�szóló�2�����évi�I��törvén��1���������ekezdésé�en�me�határozott��a�látván���sa�ats�ortnak�minős�lő�s�ortá��an�fo�lalkoztatott�s�ortoló
azzal��ho���az�általa�jövedelemszerző�fo�lalkoztatás�an�és�díjazás�ellené�en�n��jtott�szol�áltatásként�fol�tatott�s�orttevéken�sé��hivatásos�s�orttevéken�sé�nek
minős�l��amenn�i�en�a�részére�s�orttevéken�sé�ével�összef���és�en�az�érintett�támo�atási�időszak�an�n��jtott��énz�eli�juttatás���a�s�ortrendezvén�en�való
részvételhez�ka��solódó�utazási�költsé�ek�és�szállásköltsé�ek�kivételével���me�haladja�a�részvételi�költsé�et�és�a�s�ortoló�jövedelmének�le�alá���5��százalékát�teszi
ki��f���etlen�l�attól��ho���a�s�ortoló�és�az�érintett�s�ortszervezet�kötött�e�e��mással�munkaszerződést��a�társasá�i�adóról�és�az�osztalékadóról�szóló�1�����évi�L���I�
törvén���������a���ontja��

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� 2������



Á�A�nyilatkozat

Á�A��yilatkozat

Kérelmező� ké�viseleté�en� eljárva�� a� 2�2��2�21�es� támo�atási� időszakra�vonatkozó� s�ortfejlesztési� �ro�rammal� ka��solat�an� ��ntetőjo�i�felelőssé�em

tudatá�an��az�általános�for�almi�adóról�szóló�2�����évi����VII��törvén���a�tová��iak�an:�Áfa�tv���ala�ján�a�következő�n�ilatkozatot�teszem�

Kijelentem�� ho��� a� Kérelmező� nem� alan�a� az� Á�A�nak� és� kérem�� ho��� a� s�ortfejlesztési��ro�ram� el�írálásnál� az� Á�A�val� növelt� ��ruttó�� össze�� ker�ljön

fi��elem�evételre�

Tová��á�kijelentem��ho���amenn�i�en�a�jelen�n�ilatkozat�tartalmá�an���ide�nem�értve�a�támo�atáshoz�tartozó�általános�for�almi�adó�elszámolásával�ka��solatos

n�ilatkozat�an� fo�laltakat�� amel�� kizáróla��kérelemre�módosítható� ��� illetve� az� a��an� szere�lő� adatok�an�változás� következik� be �� arról� a��a��ar� Kézila�da

Szövetsé�ét�haladéktalanul��de�le�késő���a�változást�követő���napon�belül���jelen�n�ilatkozat�me�felelő�kitöltésével�és��en��jtásával���tájékoztatom�

�ozzájárulok�ahhoz��ho���a��a��ar�Kézila�da�Szövetsé��adataimat�felhasználja��n�ilvántartsa�és�sz�ksé��esetén�tová��i�adatokat�kérjen��e��valamint�e��él�ól�a

Nemzeti�Adó��és�Vámhivatalt�me�keresse��Az�il�en�jelle���adatszol�áltatáshoz�hozzájárulok��Tudomásul�veszem��ho���a��a��ar�Kézila�da�Szövetsé��az�általános

for�almi�adóval�ka��solatos�jo�állásomra�vonatkozóan�tová��i�n�ilatkozatot��informá�iót�kérhet�

Kelt:�Vár�alota��2�2����5��12� Nátrán�Roland�
�lnök�

VÁRPALOTAI�BÁNYÁSZ�SPORTKÖR

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ
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�yilatkozat�a��E�M���M�S�támogatások�igénybevételéről

A�s�ortfejlesztési��ro�ram�ka��sán�tett�n�ilatkozata�ala�ján�az�Ön�s�ortszervezetének�nem�kell��e�minimis�n�ilatkozatot�kitöltenie�

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� 25�����



�eltöltés����e�tekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2�2���2�2��15:��:��

�eltöltés����e�tekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2�2���2�2��15:��:2�

�eltöltés����e�tekintés

�ájlok�száma��2
�tolsó�feltöltés�

2�2�����2��15:��:21

�eltöltés����e�tekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2�2���2�2��2�:2�:�5

�eltöltés����e�tekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2�2���2�2��1�:1�:�5

�eltöltés����e�tekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2�2���2�2��1�:1�:5�

�eltöltés����e�tekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2�2���2�2��1�:1�:��

�eltöltés����e�tekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2�2���2�2��1�:1�:1�

�eltöltés����e�tekintés

�ájlok�száma���
�tolsó�feltöltés�

2�2�����2��15:22:2�

�eltöltés����e�tekintés

�ájlok�száma��1�
�tolsó�feltöltés�

2�2�����25���:51:��

�eltöltés����e�tekintés

�ájlok�száma��2
�tolsó�feltöltés�

2�2�����2��15:5�:�1

Mellékletek

N�ilvántartó�hatósá��i�azolása��a�kérelmező�szervezetet�n�ilvántartó�szervezet���írósá���va���közi�az�atási�szerv�����na�nál�nem
ré�e��i�i�azolása�a�szervezet�n�ilvántartás�an�szere�lő�adatairól�

Közje��zői�aláírás�hitelesítéssel�ellátott�aláírási��ím�éldán��va������véd�által�ellenje��zett�aláírás�minta��a�támo�atott�szervezet
vezetőjétől��me�hatalmazás�esetén�a�támo�atási�kérelem�aláírására�és�ellenje��zésére�jo�osult�személ�ektől�is�

I�azolás�arról��ho���a��ál�ázó�köztartozásmentes�adózónak�minős�l�����na�nál�nem�ré�e��i�közokirattal�i�azolja�va���szere�el�a
köztartozásmentes�adózói�adat�ázis�an�

��5������t��A����2�11���VI�������N���I�rendelet�ala�ján�fizetendő�I�az�atási�szol�áltatási�díj��efizetését�i�azoló��izon�lat

Á�A�N�ilatkozat

Aláírandó�n�ilatkozat�letöltése

Amatőr�hivatásos�n�ilatkozat

Aláírandó�n�ilatkozat�letöltése

���I�n�ilatkozat
Kérj�k��ho���teljes�kör�en�kitöltött��a�dokumentum�mindkét�oldalán��é�szer��aláírással�ellátott�n�ilatkozatokat�töltsön�fel�a
rendszer�e�

Aláírandó�n�ilatkozat�letöltése

2��szám��n�ilatkozat

Aláírandó�n�ilatkozat�letöltése

���é��dokumentumok

S�ortszakem�erekre�vonatkozó�dokumentumok

S�ortlétesítmén���s�ort�ál�a��érleti�szerződései

Kelt:�Vár�alota��2�2����5��12�

Köztartozásmentessé�et�i�azoló�P����eemelése�a�mellékletekhez

�é�kivonat�P����eemelése�a�mellékletekhez

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� 2������



�ndikátorok�a�projekt�teljes�időtartamára�vonatkoztatva

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

�ndikátor�megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási�érték
(jelenlegi)

�élérték�(támogatási�időszak
vége)

�áltozás�a�bázisév��-
ában

�utput�indikátorok

Teljes�szakem�er�állomán� fő �1���

Li�en�e�szel�rendelkező�edzők
száma

fő �1���

�dzőtá�orok�száma d� �1���

��ített�fel�jított�s�ort�él��in�atlanok
száma

d� �1���

��ített�fel�jított�kiszol�áló
létesítmén�

m2 �1���

���é��indikátorok:

�1���

�1���

�1���

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

�ndikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási�érték
(jelenlegi)

�élérték�(támogatási�időszak
vége)

�áltozás�a�bázisév��-
ában

Eredmény�indikátorok

Korosztál�os�s�ortolók�száma:

�1� fő �1���

�1� fő �1���

�1� fő �1���

�1� fő �1���

�15 fő �1���

Egyéb�indikátorok

�1���

�1���

�1���

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ

2�2���5�12�1�:�� 2������



A�projekt�költségvetése

�rojekt�költségvetése�összesen

�ogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
m�ködői

díj

�eljes
támogatás

�nerő Elszámolandó
összeg

�eljes
ráfordítás

Személ�i�jelle�� ��������1��t ���252��t ���t ���25�21���t ���25�21���t ���1��1�5��t ���5���2���t

Tár��i�eszköz��eruházás 1��������2��t 1��������t ���t 1������255��t ��5�2�5����t 2����2������t 2��5�1������t

��e��ől�előfinanszírozott
�nem�in�atlan�

1��������2��t 1��������t ���t 1������255��t ��5�2�5����t 2����2������t 2��5�1������t

��e��ől�előfinanszírozott
�in�atlan�

���t ���t ���t ���t ���t ���t ���t

��e��ől�utófinanszírozott ���t ���t ���t ���t ���t ���t ���t

�zemeltetés�feladatainak
támo�atás

���t ���t ���t ���t ���t ���t ���t

�tán�ótlás�nevelés
feladatainak�támo�atás

������������t �55��5���t 1�1��������t �5�5�����2��t ��2�����2��t �2�12��2�5��t �2������25��t

Ké�zés ���t ���t ���t ���t ���t ���t ���t

�sszesen ����2�������t ������5��t 1�1��������t ���������1��t 1��2��������t 1���2����5�
�t

1���1�5�5�5��t

�gazgatási�szolgáltatási�díj

Személyi �árgyi �tánpótlás Képzés �sszesen

1�������t 15������t 1�������t ���t �5������t

�e�S�P�P�1�����2�2�2���KSZ
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A�kérelemhez�tartozó�mellékletek�(���darab)

Á�A��yilatkozat

Aláírandó�nyilatkozat�letöltése

v�sk�afa�n�ilatkozat�15�2����55��df��Szerkesztés�alatt�����K���2�2���2�2��1�:1�:�5�
5�2��2e����f�d���a�e5�1f������1e���e2�f�a��1���22����d��5���f���

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)

v�sk�alairasi�natran�roland�155�2���5��15�2�12�����df��Szerkesztés�alatt��2�2�K���2�2���2�2��15:��:2��
25�5�f��e5e�1���e����d25d��5e�512�a212�25�2�2�5d�ed��e��a���d��2

Amatőr�hivatásos�nyilatkozat

Aláírandó�nyilatkozat�letöltése

amator�n�ilatkozat�15�2��������df��Szerkesztés�alatt�����K���2�2���2�2��1�:1�:5������15��1�1��a���fd5��ea����f5�5��d��ff��f������1��ddfa1�21��e2��

Sportlétesítmény��sportpálya�bérleti�szerződései

n�ilatkozat�terem�erlet�15����������df���ián��ótlás��25��K���2�2�����2��15:��:1���2�a2��aea����5�5����e5�af2��5f��f�����f�e�f�d��1�fa�1�d��a���f1�

�alotas�ort�szerzodes2��21�15����5��1��df���ián��ótlás��2�����2�2�����2��15:5�:�1�
�1221f�1����5��f�e�����51�a1��d5��a�2����f�f���af�d�1��������2�f

Egyéb�dokumentumok

�ironekissmirafiziotera�ia�15���������15�����252�j�����ián��ótlás��5���K���2�2�����2��15:��:�2�
�1�����1��1f�e�5�5�a2ea����������2a5�d1e�2e��de�5��d�f��d��f���2

var�alotai�an�aszsk�ustomkom�i2�����2���15�5�����1��df���ián��ótlás��1���K���2�2�����2��11:5�:�1�
�ff��f2���55�f��f5d�d���e������a1�e���aa����e�12e���f����da�1a1�

mikro�usz�indoklas�15�5�5������df���ián��ótlás��5�1�K���2�2�����2��15:22:1���a����d2�2��df�5e�5��2a��a��12��5�1�e�5e����2�2�1�����������a��1e

hian��otlas�level�15�5�5������df���ián��ótlás���2��K���2�2�����2��15:22:2����fa1���5�eada���f�e1��2a�����������1���d����e5�5�����1a12���1�2�

EMM��nyilatkozat
Kérjük��hogy�teljes�kör�en�kitöltött��a�dokumentum�mindkét�oldalán�cégszer��aláírással�ellátott�nyilatkozatokat�töltsön�fel�a�rendszerbe�

Aláírandó�nyilatkozat�letöltése

emmi�n�ilatkozat�15�2��2�����df��Szerkesztés�alatt��2���K���2�2���2�2��1�:1�:���
d��d12���������25������e��5fa�12�f����e�f5�1�5��a��2���e5���a�5�

�yilvántartó�hatóság�igazolása�(a�kérelmező�szervezetet�nyilvántartó�szervezet�(bíróság��vagy�közigazgatási�szerv)����napnál�nem�régebbi
igazolása�a�szervezet�nyilvántartásban�szereplő�adatairól)

�e�kivonat�v�sk��212�15�2�1252���df��Szerkesztés�alatt���1�K���2�2���2�2��15:��:���
���ad������5�������15�2��f�a������e�2d���1���2���a5�f�21e�fd�a��

(��������t)�A����������(�������)��E�M��rendelet�alapján�fizetendő��gazgatási�szolgáltatási�díj�befizetését�igazoló�bizonylat

sf��i�dij��efizetes��izon�lat�15�2�2���5��df��Szerkesztés�alatt��1���K���2�2���2�2��2�:2�:�5�
a�1�2������1d2�215�a1a2�2�d���������e5�������5�aa�d��5f��2�f21e�

�gazolás�arról��hogy�a�pályázó�köztartozásmentes�adózónak�minősül�(���napnál�nem�régebbi�közokirattal�igazolja�vagy�szerepel�a
köztartozásmentes�adózói�adatbázisban)

koztart�o�ten�kerelem���������2�2�2���2��15�������1��df���ián��ótlás��1���K���2�2�����2��15:��:21�
�a���e�d5521��d��1�����a1f�22f5�d����d�1�1���a�5����������1�1���

koztart�o�ten�kerelem���2�����2�2�2��22��15�2���5����df��Szerkesztés�alatt��1���K���2�2���2�2��1�:1�:���
d2�e�f�1������a1���d�fde�d��5����a�a�f��2d�11���de5��21a�ef�f���

���szám��nyilatkozat

Aláírandó�nyilatkozat�letöltése

n�ilatkozat�2��15�2��2�����df��Szerkesztés�alatt������K���2�2���2�2��1�:1�:1����eaaff����2fdd1�f��1���e1���f�2����ad2��f�d22�f����2�55�d�2�eda�

Sportszakemberekre�vonatkozó�dokumentumok

lako�levi�li�en��15�2���152�j����Szerkesztés�alatt��2�����2�2���2�2��1�:1�:12���1f��1�d�a��a���d25d21�����5��d��1�����1e5���e����d�f�1a����a1��

�o�dan���a�or�li�en��15�2���1���j�e���Szerkesztés�alatt���51�K���2�2���2�2��1�:1�:5��
���2�5�1��de���df�d�����15����1ead�e��e�d11�5����2�d�1d�ef�d��f�

szedlak�li�en��15�2���2�5�j����Szerkesztés�alatt��������2�2���2�2��1�:21:�5���ea�5��a�2�f��d�d�����d2�1��2������ed���d�2���e5����2���5�e�1�a�

soha�li�en��15�2�������j����Szerkesztés�alatt��������2�2���2�2��1�:21:����d����a2e1��ff2�2ded����a�1�e�5�a2��5d��5�1ff�1d�de�1��d�2e���a5d

szo�oszla��li�en��15�2����2��j����Szerkesztés�alatt��������2�2���2�2��1�:22:�������e�1��2d���5����5e��1�5a1�1�1d�1����5f���f1a�f�aa2���2��fd����

szili�li�en��15�2�������j�e���Szerkesztés�alatt��2�����2�2���2�2��1�:22:5����a�f2�525������5�f1����������d5a�1�d�eefe�d�1ef1�d1��e15���e���2
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