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A kérelmező adatai
Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

Ügyiratszám
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A kérelmező szervezet teljes neve

Dunaújvárosi Atlétikai Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

DUNAUJVÁROSI ATLÉTIKAI KLUB

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

19091567-1-07

Bankszámlaszám

11736037-20023656-

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás kiegészítő támogatás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2400

Város

Dunaújváros

Közterület neve

Városháza

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2400

Város

Dunaújváros

Közterület neve

Városháza

Közterület jellege

tér

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 310 38 07

Fax

+36 25 282 192

Honlap

https://dunaujvaros.com/

E-mail cím

autex@invinetwork.hu

E-mail cím

sszalafaisas@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Szalafai Sándor Gergő

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 377 08 35
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

2022-05-12 20:22

Mobiltelefonszám

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

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Szalafai Sándor Gergő

+36 30 377 08 35

sszalafaisas@gmail.com

Borbély Tünde

+36 30 467 41 37

sport@develcon.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Dunaújvárosi Városi Sportcsarnok

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata

DKKA Nonprofit Kft.

15

Felk. és
versenyeztetés

Dunaferr Szakképzési Centrum

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Dunaújvárosi Szakképzési
Centrum

3

Felkészülés

Dunaújváros, Arany János Általános
Iskola

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Dunaújvárosi Tankerületi
Központ

5

Felk. és
versenyeztetés

Dunaújváros, Vasvári Pál Általános
Iskola

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Dunaújvárosi Tankerületi
Központ

5

Felkészülés

Dunaújváros, Dózsa György
Általános Iskola

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Dunaújvárosi Tankerületi
Központ

5

Felkészülés

Kossuth Lajos Általános Iskola,
Nagyvenyim

Nagyvenyim Önkormányzata

Dunaújvárosi Tankerületi
Központ

5

Felkészülés

Rácalmási Sportcentrum

Rácalmás Önkormányzata

Rácalmás Önkormányzata

3

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

1989-09-11

A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989-09-11

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2020/21 évi gazdálkodásának és a 2022. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2020

2021

2022

Önkormányzati támogatás

5 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2 MFt

2 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

71,4 MFt

23,4 MFt

35 MFt

Egyéb támogatás

4 MFt

2 MFt

1 MFt

Összesen

82,4 MFt

27,4 MFt

38 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2020

2021

2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

23,5 MFt

18,2 MFt

23 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,6 MFt

1,6 MFt

3 MFt

Anyagköltség

17 MFt

4,9 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

28 MFt

20 MFt

16 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

71,1 MFt

45,7 MFt

44 MFt

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

2022-05-12 20:22

2020
28,015 MFt

2021
30,5 MFt

2022
35 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében” oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadás

Teljes
támogatás

Közreműködői

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

3 269 543 Ft

65 391 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 947 651 Ft

58 953 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

31 786 684 Ft

635 733 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Koronavírussal összefüggésben felmerülő
költségek

2 171 717 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj

2022-05-12 20:22

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Kérelem részletes leírása
Ismertesse a kérelmező szervezet 2022/23-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Saját létesítménnyel és közlekedési eszközzel nem rendelkezünk, ezért edzéseinket és mérkőzéseinket a város különböző sport létesítményeiben szervezzük,
utazásainkat, pedig különböző fuvarozókkal bonyolíttatjuk. Sportszervezetünk fejlesztési programjának alapvető célja a dunaújvárosi utánpótláskorú kézilabdázói
létszámának növelése, a már aktív játékosok képzésének fejlesztése, versenyeztetése. 2015.évtől a DVSI-tőlátvett fiúkkal együtt azért dolgozunk, hogy egyedüli férfi
csapatként a városban életbe tudjuk tartani a fiúszakágat. E cél megállapításának sajnos súlyos előzményei vannak. Dunaújvárosban 2011 júniusáig egy jól működő,
eredményes, felnőtt és korosztályos válogatottak sorát adó egyesület (Dunaferr SE) biztosította a minőségi kézilabdázást. A szponzorok elmaradása miatt az
egyesületben a férfi kézilabda szakosztály megszűnt. Ez gyakorlatilag mintegy negyven utánpótláskorú játékos elvándorlását eredményezte. Nem csak egy egyesület,
hanem egy utánpótlás nevelő központ is megszűnt. Ez nem csak a helyi gyerekeknek, szülőknek, szurkolóknak hátrány, de a magyar kézilabdázás fejlesztési
stratégiájával is összeegyeztethetetlen (2.1.2).

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

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Női szakosztályunk 2021/22-es évadot komoly nehézségekkel kezdte. Az előző évi járványhullám hatása, az online edzések, a versenyek hiánya a serdülő és ifjúsági
korosztályban jelentősen visszavetette a kézilabdázás iránti vágyat a kamasz lányoknál. Ennek ellenére megszerveztük a nyár végén a serdülő és ifjúsági csapataink
részére az edzőtáborokat Rácalmáson, a fiatalabb korosztályoknak, pedig nem bentlakásos formában, Dunaújvárosban (LU11,12, LU 8,9).Felnőtt női csapatuk a Fejér
megyei bajnokságban szerepeltek az ősz folyamán, sajnos több mérkőzés itt is elmaradt, de a csapat az összevont bajnokság negyedik, a megyei ranglista harmadik
helyén várja a tavaszi időszakot. Ifjúsági csapatunk egy kivételével minden mérkőzését lejátszotta, egy alkalommal viszont jelezte, hogy a beoltási kötelezettség miatt
nem tudunk részt venni a mérkőzésen. Előzetes jelzésünk ellenére a szervező megyei szövetség megbírságolta egyesületünket. A csapat az ötödik helyen zárta az őszi
fordulót. A legnagyobb nehézséget a serdülő csapat egyben tartása jelentette. Miután az eredeti kiírást módosítva az MKSZ versenybizottsága vagy oltásra, vagy
rendszeres tesztelésre kötelezte ezt a korosztályt, megállt az élet. A szülők érthető módon a 14-16 éves lányaikat nem szívesen oltatták, sem nekik, sem az egyesületen
nincsenek anyagi forrásai a heti teszteket (19.500.- Ft/db) finanszírozni tudná igyekeztünk úgy lavírozni, hogy a lehető legkevesebb mérkőzést hagyjuk ki, s míg aztán
néhány mérkőzés kivételével jelen voltunk. A tabella második felében foglalnak helyet a lányok. LU 12-es korosztályunk két alkalommal vett részt fordulón, vegyes
sikerrel szerepeltek. Az LU 10-es korosztállyal december elején szerettünk volna egy versenynapon részt venni, de sajnos azon a héten az edzőnő karanténba került,
ezért nem tudtak elmenni a kislányok. Ennél a korosztálynál a helyettesítés nem megoldható, nem ismerik az idősebb korosztály edzői a lányokat és gyerekek még
nagyon kötődnek az edzőjükhöz. Férfi szakosztály Felnőtt férfi csapatuk az NBII Délnyugati csoport bajnokságában szerepelt az ősz folyamán, sajnos két másik csapat
visszalépett a bajnokságtól, de a 10 csapatos bajnokság ötödik helyével elégedettek lehetünk. A Covid szabály komoly nehézséget okoz csapatainknak. Hétről-hétre 5-6
felnőtt és ifjúsági játékosnak PCR tesztet kell csináltatni, hogy működőképes maradjon az ifi és felnőtt csapat! A klub vezetése ki van szolgáltatva emiatt!

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A programunk megvalósítása azt jelentheti, hogy újra lesz minőségi férfi kézilabda élet is városunkban, versenyzőink edzési és versenyzési lehetőségi jelentősen
javulnának, ami az eredményesség terén is mérföldkő lehet. Utánpótlás csapatunk kiteljesedésével a felnőtt csapatunk is nyer, ami további szponzorok és támogatók
megjelenését vonja maga után. A sikeres szereplés néző szám növekedéssel is jár, ami újabb bevételi forrást jelent egyesületünk számára. A programunk
megvalósításnak kockázata a támogatások elnyerésével jelentősen csökkenne, a jó „brand „ visszaállítására óriási lehetőségünk nyílna ez által. Hisszük, és valljuk, hogy
nincs teljes magyarországi kézilabda élet egyesületünk nélkül!A programunk megvalósítása azt jelentheti, hogy újra van minőségi kézilabda élet városunkban,
versenyzőink edzési és versenyzési lehetőségi jelentősen javulnának, ami az eredményesség terén is mérföldkő lehet. Utánpótlás csapatunk kiteljesedésével a felnőtt
csapatunk is nyer, ami további szponzorok és támogatók megjelenését vonja maga után. A sikeres szereplés néző szám növekedéssel is jár, ami újabb bevételi forrást
jelent egyesületünk számára. A programunk megvalósításnak kockázata a támogatások elnyerésével jelentősen csökkenne, a jó „brand „ visszaállítására óriási
lehetőségünk nyílna ez által. Hisszük, és valljuk, hogy nincs teljes magyarországi kézilabda élet egyesületünk nélkül!
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Személyi jellegű ráfordítások
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód és születési
dátum

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

4797
1973-06-16

PAVELEKNÉ
KOVÁCS JUDIT

EKHO

2

12

75 000 Ft

9 750 Ft

1 017 000 Ft

Edző

1011
1974-01-01

CSERMÁK
GÁBOR
GYÖRGY

EKHO

2

12

100 000 Ft

13 000 Ft

1 356 000 Ft

Szalafai Sándor
Gergő

EKHO

6

12

225 000 Ft

29 250 Ft

3 051 000 Ft

Birkás Orsolya

EKHO

2

12

75 000 Ft

9 750 Ft

1 017 000 Ft

12

48

475 000 Ft

61 750 Ft

6 441 000 Ft

Ügyv. Elnök
1978-10-05
Egyéb
1981-06-19

2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Adóazonosító

Nyilvántartási szám

Licensz.

PAVELEKNÉ KOVÁCS JUDIT

8388822764

C

CSERMÁK GÁBOR GYÖRGY

8390812894

C

Szalafai Sándor Gergő

8408192051

N.r.

Birkás Orsolya

8418070668

N.r.

evad_rovid évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 171 457 Ft

32 695 Ft

65 391 Ft

3 269 543 Ft

3 269 543 Ft

6 506 391 Ft

6 539 086 Ft

2022-05-12 20:22

7 / 32

be/SFPHP01-10299/2022/MKSZ

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2022/23 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

32

45 000 Ft

1 440 000 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

db

32

35 000 Ft

1 120 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

15

12 700 Ft

190 500 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

15

10 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés (térdvédő, könyökvédő)

db

10

15 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

40

5 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

3

15 000 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

wax

kg

5

10 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

15

22 000 Ft

330 000 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

2

6 000 Ft

12 000 Ft

Sporteszköz

kulacs (1L)

db

20

1 000 Ft

20 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló

pár

1

50 000 Ft

50 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop

db

1

300 000
Ft

300 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

4 122 500 Ft

2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

kézilabda cipő

Felnőtt csapat felszerelése

gálamelegítő

Felnőtt csapat felszerelése

kézilabda mez (meccs)

Felnőtt csapat felszerelése

kézilabda nadrág (meccs)

Felnőtt csapat felszerelése

védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

Felnőtt csapat felszerelése

edzőpóló

Felnőtt csapat felszerelése

kapusnadrág

Felnőtt csapat felszerelése

kapusmez

Felnőtt csapat felszerelése

wax

felnőtt csapat részére

labda

felnőtt csapat részére

labdazsák

felnőtt csapat részére

kulacs (1L)

felnőtt csapat részére

kapuháló

felnőtt csapat részére

Laptop

Adminisztrációs feladatok ellátására

Nyomtató

Adminisztrációs feladatok ellátására

2022-05-12 20:22
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2022/23 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 859 221 Ft

29 477 Ft

58 953 Ft

2 947 651 Ft

1 263 279 Ft

4 181 453 Ft

4 210 930 Ft

2022-05-12 20:22
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2022/23 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel
tervezett
időpontja
(év, hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcím

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2022-05-12 20:22
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés
Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen
Kategória

Név

Adóazonosító

Szül.
dátum

Adózás
módja

N.
Ó.

Kif.
hó

0

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
0 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
0 Ft

2022/23 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az
alábbiak
Ingatlan címe, helyrajzi száma

Korlátozott mértékű
gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2022/23 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Szerződéses szolgáltatások

0 Ft

Távközlés és energia

0 Ft

Összesen

0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2022-05-12 20:22
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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások
2022/23 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek támogatása
Beruházás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási érték (Ft)

PCR koronavírus teszt vizsgálat

db

100

19 500 Ft

1 950 000 Ft

Koronavírus elleni ellenanyag vizsgálat

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft
2 150 000 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 150 000 Ft

21 717 Ft

0 Ft

2 171 717 Ft

0 Ft

2 150 000 Ft

2 171 717 Ft

2022-05-12 20:22
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Játékosok
Utolsó frissítés ideje: 2022-02-21 16:28:03

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok
Korosztály

Női
Igazolt

Férfi

Ebből versenyeztetett

Igazolt

Ebből versenyeztetett

U8

0

0

0

0

U9

0

0

0

0

U10

4

0

0

0

U11

5

0

0

0

U12

7

5

0

0

U13

11

4

1

0

U14

4

0

11

5

U15

11

1

18

7

U16

-

-

8

0

U17

33

12

-

-

U18

-

-

35

4

U19

43

12

-

-

U20

-

-

30

10

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

118

34

103

26

2022-05-12 20:22
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Csapatok
Utolsó frissítés ideje: 2022-02-21 16:28:08

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok
Korosztály

Versenyeztett csapatok száma 2021/22
Női

Korosztály

Versenyeztett csapatok száma 2022/23 (terv)

Férfi

Női

Férfi

U8

0

0

U8

0

0

U9

1

0

U9

1

0

U10

1

0

U10

1

0

U11

0

0

U11

1

0

U12

1

0

U12

1

0

U13

0

0

U13

1

0

U14

0

1

U14 terület

0

0

U15

0

0

U14 I. osztály

0

0

U16

-

0

U15 terület

1

1

serdülő

1

0

U15 I. osztály

0

0

ifjúsági

1

1

U16 II. osztály

-

0

egyetemi/főiskolai

0

0

U16 I. osztály

-

0

diákolimpia

0

0

U17 III. osztály

0

-

U17 II. osztály

0

-

U17 I. osztály

0

-

U18 III. osztály

-

0

U18 II. osztály

-

0

U18 I. osztály

-

0

U19 III. osztály

1

-

U19 II. osztály

0

-

U19 I. osztály

0

-

U20 III. osztály

-

1

U20 II. osztály

-

0

U20 I. osztály

-

0

Egyetemi/főiskolai

0

0

Diákolimpia

0

0

ÖSSZESEN

7

2

ÖSSZESEN

2022-05-12 20:22
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2022/23 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati eszközök

U19 III. osztály

Mennyiségi
egység
Nem
releváns

Mennyiség

0

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

0 Ft

192 749 Ft

2022/23 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan típusa

Ingatlan
megnevezés

Férőhely

Igénybevétel
típusa

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok
száma az
évadban

Igénybevett
órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Tornaterem

Dunaferr
Szakképzési
Centrum

nem
releváns

Edzés

U15
terület

10 280 Ft

7

10

70

719 600 Ft

Tornaterem

Arany János
Általános Iskola

nem
releváns

Edzés/mérkőzés

U12, U20
III. osztály

2 441 Ft

24

10

240

585 840 Ft

Tornaterem

Vasvári Pál
Általános Iskola

nem
releváns

Edzés

U10, U9

2 441 Ft

12

10

120

292 920 Ft

Tornaterem

Dózsa György
Általános Iskola

nem
releváns

Edzés

U15
terület

2 441 Ft

12

10

120

292 920 Ft

Tornaterem

Kossuth Lajos
Általános Iskola,
Nagyvenyim

nem
releváns

Edzés

U15
terület,
U19 III.
osztály

2 441 Ft

18

10

180

439 380 Ft

Sportcsarnok

Dunaújvárosi
Városi
Sportcsarnok

0-1000 fő

Edzés/mérkőzés

U12, U15
terület

12 850 Ft

42

10

420

5 397 000 Ft

Sportcsarnok

Rácalmási
Sportcentrum

0-1000 fő

Edzés/mérkőzés

U12, U19
III. osztály

12 850 Ft

10

10

100

1 285 000 Ft

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

2022/23 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód és
születési
dátum

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

4797
1973-06-16

PAVELEKNÉ KOVÁCS
JUDIT

EKHO

5

12

120 468 Ft

15 661 Ft

1 633 546 Ft

Edző

4842
1975-04-05

SÓS ROLAND

EKHO

4

10

176 686 Ft

22 969 Ft

1 996 552 Ft

Edző

921
1960-06-15

BARANYI ERZSÉBET

EKHO

6

10

144 562 Ft

18 793 Ft

1 633 551 Ft

Technikai vezető

4966
1987-07-27

CHIKHI LILLA

EKHO

4

10

83 524 Ft

10 858 Ft

943 821 Ft

Technikai vezető

Beszerzés
folyamatban
1969-04-02

Petrovics Petronella

EKHO

4

10

83 524 Ft

10 858 Ft

943 821 Ft

Edző

32584
1975-05-16

TÓTH TAMÁS

EKHO

4

10

96 374 Ft

12 529 Ft

1 089 026 Ft

Technikai vezető

68067
1972-12-08

KÉRI ZOLTÁN

EKHO

4

10

83 524 Ft

10 858 Ft

943 821 Ft

Technikai vezető

Beszerzés
folyamatban
1954-03-31

Pók Ferenc

EKHO

4

10

83 524 Ft

10 858 Ft

943 821 Ft

Somogyi András

EKHO

4

10

96 374 Ft

12 529 Ft

1 089 026 Ft

SOLYMOSI DÓRA

EKHO

6

10

125 287 Ft

16 287 Ft

1 415 743 Ft

Gyúró
1947-02-07
Edző

2022-05-12 20:22
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2022/23 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Adóazonosító

Nyilvántartási szám

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

PAVELEKNÉ KOVÁCS JUDIT

8388822764

C

U19 III. osztály

SÓS ROLAND

8395401728

B

U19 III. osztály

BARANYI ERZSÉBET

8341333503

C

U11, U13

CHIKHI LILLA

8440361084

Nem rel.

U11, U15 terület, U19 III. osztály

Petrovics Petronella

8373462511

Nem rel.

U10, U9

TÓTH TAMÁS

8395811748

C

U15 terület

KÉRI ZOLTÁN

8386921374

Nem rel.

U15 terület, U19 III. osztály

Pók Ferenc

8318651286

Nem rel.

U12, U13, U15 terület

Somogyi András

8292563199

Nem rel.

U10, U11, U12, U13, U15 terület, U19 III. osztály, U20 III. osztály

SOLYMOSI DÓRA

8482870661

D

U15 terület

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 569 985 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

192 749 Ft

Személyszállítási költségek

3 212 481 Ft

Nevezési költségek

642 496 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

642 496 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

642 496 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

9 012 660 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 284 992 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

12 632 729 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

30 833 084 Ft

2022/23 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

30 833 084 Ft

317 867 Ft

635 733 Ft

31 786 684 Ft

0 Ft

31 468 817 Ft

31 786 684 Ft

2022-05-12 20:22
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Képzés
2022/23 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei
Képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Üzemeltetés
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

65 391 Ft

65 391 Ft

32 695 Ft

98 086 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

58 953 Ft

58 953 Ft

29 477 Ft

88 430 Ft

Utánpótlás-nevelés

635 733 Ft

635 734 Ft

317 867 Ft

953 600 Ft

Összesen

760 077 Ft

1 140 116 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Utánpótlás-nevelés

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

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti
sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Dunaújváros, 2022. 05. 12.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Szalafai Sándor Gergő (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási
keretösszeget, ezen belül a kézilabda sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program
elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind pedig az igazolások kiállításakor figyelembevételre kerül.
4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet
az Ákr. 80. § (2) bekezdés c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
5. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem ﬁzetett köztartozása nincs, vagy arra az
illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó
lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem teljesítette;
8. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által
meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
9. tudomásul eszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem
lehet és kijelentem, hogy ismerem az igénybevétel jogszabályban meghatározott következményeit.
10. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
11. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése,
illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
12. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott
jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
13. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
14. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a
jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
15. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik
kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző
szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
17. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok
alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
18. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról
haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
19. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén
üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint
- a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
g. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
20. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao. tv.
22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.
b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.
c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.
d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú
ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.
f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési
programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de legfeljebb a 30/I. §
(3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási időszakonként 600 millió
forintot.
g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy saját
használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás mellett erre
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a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.
21. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
22. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
23. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
24. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Kézilabda Szövetség jogosult, a sportszervezet az
elszámolási kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget.
25. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Dunaújváros, 2022. 05. 12.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott Szalafai Sándor Gergő, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Dunaújvárosi Atlétikai Club (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Dunaújvárosi Atlétikai Club
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót 1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet,
vagy
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról
jogcím
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő
☐ nincs 2
☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

2.2. képzéssel összefüggő feladatok

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

☐ nincs 4
☑ 50 %

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

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

☐ nincs 3
☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

2.3. személyi jellegű ráfordítások

önerő típusa

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

☐ nincs 5
☑ 20 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra
nem áll hivatásos sportszervezet használatában.
Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző
szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott
mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti
mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére
megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő
sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel
kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is
ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról 6
☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre.
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
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sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő
utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7
☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez
az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem
lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése.8]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9
Alulírott Szalafai Sándor Gergő, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Dunaújvárosi Atlétikai Club (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására.
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt
támogatás a Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez
nyújtott működési támogatásként nyújtható.
☐ az alábbi támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az
alábbiak:
Ingatlan címe, helyrajzi
száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel
rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló
beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem
lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése.8]
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok
alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

2022-05-12 20:22

23 / 32

be/SFPHP01-10299/2022/MKSZ

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Dunaújváros, 2022. 05. 12.

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

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, ﬁgyelemmel a Tao. tv.

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

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

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

30/I. §-ban foglaltakra.
6 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
7 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
8 Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény

és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi
hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi
hatásúnak tekinthető.
9 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
10Lásd a 3. pont szerint!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Szalafai Sándor Gergő (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Dunaújváros , 2022. 05. 12.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre

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

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

Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló
azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek
minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való
részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki,
függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA nyilatkozat
ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2022/2023-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában – ide nem értve a támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos
nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az általános
forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Dunaújváros, 2022. 05. 12.
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Szalafai Sándor Gergő
elnök
Dunaújvárosi Atlétikai Club
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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:
2022-02-21 14:34:19
Feltöltés / Megtekintés

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:
2022-02-16 11:09:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2022-05-12 11:06:35
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-20 08:25:36
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-17 10:37:18
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-17 10:37:27
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-17 10:37:06

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-17 10:37:10
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Amatőr/hivatásos nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2022-02-17 10:40:04
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

Fájlok száma: 28
Utolsó feltöltés:
2022-05-02 10:58:09
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 0

Kelt: Dunaújváros, 2022. 05. 12.
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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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

11

14

27%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

7

7

0%

Edzőtáborok száma

db

2

2

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

-100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-100%

Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

-100%

U18

fő

-100%

U17

fő

-100%

U16

fő

-100%

U15

fő

-100%

Egyéb indikátorok
FU14

12

16

33%

Serdülő lány

14

16

14%

Felnőtt férfi

18

20

11%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

3 171 457 Ft

32 695 Ft

65 391 Ft

3 269 543 Ft

3 269 543 Ft

6 506 391 Ft

6 539 086 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

2 859 221 Ft

29 477 Ft

58 953 Ft

2 947 651 Ft

1 263 279 Ft

4 181 453 Ft

4 210 930 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 859 221 Ft

29 477 Ft

58 953 Ft

2 947 651 Ft

1 263 279 Ft

4 181 453 Ft

4 210 930 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költségek támogatása

2 150 000 Ft

21 717 Ft

0 Ft

2 171 717 Ft

0 Ft

2 150 000 Ft

2 171 717 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

30 833 084 Ft

317 867 Ft

635 733 Ft

31 786 684 Ft

0 Ft

31 468 817 Ft

31 786 684 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

39 013 762 Ft

401 756 Ft

760 077 Ft

40 175 595 Ft

4 532 822 Ft

44 306 661 Ft

44 708 417 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (44 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_nyilatkozat.pd_1645090638.pdf (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2022-02-17 10:37:18) f6c36ddae1c007a26234082523a988ebda71ad4359cd38e86e01077f1933b614
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)
szalafai_alairasi_cimpeldany.pd_1645006181.pdf (Szerkesztés alatt, 467 Kb, 2022-02-16 11:09:41)
9eb92a5bf84007b68da45c9387fdd2bd12e3a3c475f9b47bd5743346a7ebc7ef
Amatőr/hivatásos nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
amator_nyilatkozat.pd_1645090647.pdf (Szerkesztés alatt, 320 Kb, 2022-02-17 10:37:27)
2b2364904aa99a5326a374dc87d68cf699357c046c57acc64d069d7eb2226520
EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat.pd_1645090626.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-17 10:37:06) 7c3229b7359d746ea0f8e1859c16a796516880336b9a9df0f13b6c1b2b185227
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_2022.02.14.pd_1645450459.pdf (Szerkesztés alatt, 731 Kb, 2022-02-21 14:34:19)
5204ac76f92186e6f3307bca31d23c78a915fd26ff56a08e7268ce71b9e9ecca
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1645341936.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2022-02-20 08:25:36)
d776ebf1dc968d8f076535608f7e4b26d811746f388da4725f9080328b2116a0
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_002_10299_20220502_1651481966.pdf (Hiánypótlás, 11 Kb, 2022-05-02 10:59:26)
1202bf3928a10fefcd0cf4ba2f8450ee3fa150837c9ee26b592bac26fd463de7
koztart_opten_kerelem_001_10299_20220216_1645023622.pdf (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2022-02-16 16:00:22)
9b58cea20b4db0e4b6579f60e1b515ddbfe369de4da802331cdd1491b904f025
nemrelevans_1652346395.docx (Admin szerkesztés, 0 B, 2022-05-12 11:06:35) e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2.pd_1645090630.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-17 10:37:10) 866a1cb04077c119f38255948750d35f77ebd9079f1922a12270bc486abff8ee
Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok
berletiszerzodes_dac_vasvari_2021.pd_1645090802.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-17 10:40:02)
0ff8d752f863317f08372a71e3649f04576a0a27602f12a960a860442b2f4c57
berletiszerzodes_dac_dkka_2021.pd_1645090803.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-17 10:40:03)
87c3936e3c6359334a8ea6d352ac9a519af38e3534233894c1f0e70642bf29b1
berletiszerzodes_dac_nagyvenyim_2021.pd_1645090803.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-17 10:40:03)
18e234e609d14bd74638e423177cfe07ab73af9354126ec224a21ad3f2fb8d27
berletiszerzodes_dac_dozsa_2021.pd_1645090803.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-17 10:40:03)
0c73d8bea6344a11616864ca95ed6ffcd51dc55358324f64e22eb829e2090c53
berletiszerzodes_dac_racalmas_20210816.pd_1645090803.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-17 10:40:03)
5ad9fb6d632db72a597a5d96b20ba4fea342318a68e49d520c0c50189651b79b
berletiszerzodes_dac_arany_2021_1645090804.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-17 10:40:04)
dd4bb685415cad601536bf4fca520f57b05ab027c4a993128ae72c4d7ccee6dc
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok
2021_augusztus_3_edzes_pulay_1651481330.pdf (Hiánypótlás, 287 Kb, 2022-05-02 10:48:50)
a60cba38dcf046260906a3e0e16447ab4c8be2423f7bc32fe6b40729fca3d6ae
2021_december_1_edzes_pulay_1651481330.pdf (Hiánypótlás, 215 Kb, 2022-05-02 10:48:50)
e3160f1892c2fb97c5568e64abcb72be7a51677a2682d536255ec7d45a217db5
2021_november_3_edzes_pulay_1651481330.pdf (Hiánypótlás, 291 Kb, 2022-05-02 10:48:50)
65059db6597cb37c775da3e31e881554f523ba64b35ebc4670870342d77f61b5
2021_oktober_4_edzes_pulay_1651481330.pdf (Hiánypótlás, 324 Kb, 2022-05-02 10:48:50)
1b15a2d24998fc7e1429296a9e35a88565f389bdd6e5b0b17976f2e5dcd53e7d
2021_szeptember_1_edzes_pulay_1651481330.pdf (Hiánypótlás, 212 Kb, 2022-05-02 10:48:50)
a3e061a7e2e48f4ed39d7d84de9feb579544a447ce4fbb45281a955e639dfb07
2022_aprilis_5_edzes_pulay_1651481333.pdf (Hiánypótlás, 360 Kb, 2022-05-02 10:48:53) fbf58fe2c91c0cafd9f4d587145704be6585c6fe07ede8e7eb774ae3cff59ecc
2022_februar_7_edzes_pulay_1651481333.pdf (Hiánypótlás, 461 Kb, 2022-05-02 10:48:53)
1ff46b0b6ca70c421624275b34a6d9b090f383a80e7f50f2b6f920d5b237b391
2022_hp_kerveny.pd_1651481333.pdf (Hiánypótlás, 266 Kb, 2022-05-02 10:48:53) bcf7c3f4ece07e268f1ac88801d7ec8ebe022f89e0b4adc871b81c47292de91d
2022_januar_8_edzes_pulay_1651481334.pdf (Hiánypótlás, 507 Kb, 2022-05-02 10:48:54)
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9a02034aa73b2cc05bec7aae4f44e5706c2cb9c76a48a9b6fda90ca7bd87770c
2022_marcius_5_edzes_pulay_1651481334.pdf (Hiánypótlás, 361 Kb, 2022-05-02 10:48:54)
7555d7e608fbbd8e0c304b7dec03994ed61e269858c49d3b7c189aef9c97b46e
birkas_orsolya_munkakori_leiras.pd_1651481337.pdf (Hiánypótlás, 281 Kb, 2022-05-02 10:48:57)
ca85171bb401a86755abac642a890c0f5dea51a7383e98e7b8ffab5626c9754d
csermak_teremberlet_tig_aranyisk_1651481338.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2022-05-02 10:48:58)
8773226261f5cefa804c16ff7758baea7533c543d47d5cd7dc50588f74930563
csermak_teremberlet_tig_csarnok_1651481338.pdf (Hiánypótlás, 4 Mb, 2022-05-02 10:48:58)
3ef923fc491c72fcbf7a8c2fb34269100dcc92847ea6dce81746b0cd1855c604
nyilatkozat_edzesszam_baranyi.pd_1651481338.pdf (Hiánypótlás, 155 Kb, 2022-05-02 10:48:58)
80b1de5eed874f8108f1b1cf60c5e58e6ba44e46d9f9b99e377b9650fdf1a41a
nyilatkozat_edzesszam_csermak.pd_1651481338.pdf (Hiánypótlás, 172 Kb, 2022-05-02 10:48:58)
aa4884c538d5ec4935ca2b44fa9f62e0943980afa7e25271dd3a42b3f02abbe6
nyilatkozat_edzesszam_pavelekne_1651481339.pdf (Hiánypótlás, 121 Kb, 2022-05-02 10:48:59)
abc2daef129e7c281497ab57af9c80bde21a382ab2c2f157d9db2e6bb6ef48f7
nyilatkozat_edzesszam_pulay_1651481339.pdf (Hiánypótlás, 29 Kb, 2022-05-02 10:48:59)
86a2f5288b80330e0d28b28efbb47b7234d9c046ad4903bbc483da690f255b84
nyilatkozat_edzesszam_solymosi_1651481339.pdf (Hiánypótlás, 200 Kb, 2022-05-02 10:48:59)
0d5f1436bffbf127655ac4c981c6ce97dfa991aa89326342a00c5557d4d4a558
nyilatkozat_edzesszam_toth_1651481339.pdf (Hiánypótlás, 332 Kb, 2022-05-02 10:48:59)
22987dee68e18a9f093292e575ebf3095fb49cab4cc4c3fda15f8873cb7b16f1
somogyiandras_gyuro_bizi_1651481339.jpg (Hiánypótlás, 919 Kb, 2022-05-02 10:48:59)
abb19aa948c3b1d182b1c42e5d4b91a9fefba3edff1b13ad4a915c2296367603
2021_11_bo_csermak_1651481888.jpg (Hiánypótlás, 192 Kb, 2022-05-02 10:58:08) 9bfad8663c85424b3f860d14ae85e5355829006662a2f87fd79dcaa2b1bad32a
2021_12_bo_csermak_1651481888.jpg (Hiánypótlás, 185 Kb, 2022-05-02 10:58:08) e334483a136a4986531e1edb0092058b341ebe8f02c283fc9cd934c138c75b3e
2021-08_bo_csermak_1651481888.jpg (Hiánypótlás, 175 Kb, 2022-05-02 10:58:08) 9a220fe838edde135b2f975afb19230705ab587a466dcf165182cb967b6b1a72
2021-09_bo_csermak_1651481888.jpg (Hiánypótlás, 182 Kb, 2022-05-02 10:58:08) 3b301408e9d99fc58908f2e33bbf8a6f71cc4c6ac4c2c317c2a6023809e0af28
2021-10_bo_csermak_1651481888.jpg (Hiánypótlás, 197 Kb, 2022-05-02 10:58:08) 49e45cb3cd714c67199ec2c2465f86e2d49ad1155bfa8db81c7481258272d2ef
2022-02_bo_csermak_1651481889.jpg (Hiánypótlás, 196 Kb, 2022-05-02 10:58:09) d1d34df4c55cbe2fb45638fa85609f47a8b5fae14df7b32a2863bb2305282399
2022-03_bo_csermak_1651481889.jpg (Hiánypótlás, 195 Kb, 2022-05-02 10:58:09) 1c590c4bdc2c33ca90594b5e8a5690e6ecfe71a83c75657cd2b1e94707b86ce4
2022-04_bo_csermak_1651481889.jpg (Hiánypótlás, 192 Kb, 2022-05-02 10:58:09) 7867e94cf488f3f86318d99e79c25cbc335870cbe3eb025e5f5504bb99235f61

2022-05-12 20:22

32 / 32

