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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kiskőrösi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Kiskőrösi NKSZSE

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19551607-1-03

Bankszámlaszám

52500075-11044145-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6200

Helység

Kiskőrös

Út / utca

Aradi utca

Házszám

18

Irányítószám

6200

Helység

Kiskőrös

Út / utca

Aradi utca

Házszám

18

Telefon

+36 70 383 55 47

Fax

-

Honlap

http://kiskorosinkszse.blogspot.hu/
E-mail cím

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

czernajanos@citromail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Lőrincz Zsuzsanna

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 978 16 14

E-mail cím

kisdery@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Czérna János

+36 70 383 55 47

czernajr@gmail.com

Bajusznács Erika

+36 20 477 95 80

bajusznacs.e@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

KT Általános és Középiskola Bem József Általános
Iskolájának tornaterme

Kiskőrös Város
Önkormányzata

Kiskőrös Város
Önkormányzata

11

Felk. és
versenyeztetés

Városi Sportcsarnok

Kiskőrös Város
Önkormányzata

Kiskőrös Város
Önkormányzata

8

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2008-06-30
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2008-06-30

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

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

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0,69 MFt

0,69 MFt

0,69 MFt

Állami támogatás

0,4 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,034 MFt

0,034 MFt

0,034 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

2,99 MFt

5,94 MFt

16,562 MFt

Egyéb támogatás

0,727 MFt

0,72 MFt

1,5 MFt

Összesen

4,841 MFt

7,384 MFt

18,786 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

4,336 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,869 MFt

0,912 MFt

4,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3,917 MFt

3,6 MFt

4,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,026 MFt

0,026 MFt

0,05 MFt

Összesen

4,812 MFt

4,538 MFt

13,086 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

3,555 MFt

3,961 MFt

7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

429 009 Ft

8 580 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

15 396 660 Ft

307 933 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-08-06 13:09
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A Kiskőrösi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesület a Bács-Kiskun Megyei kézilabda bajnokságban szerepel 119 igazolt játékossal, akik közül 112 utánpótlás
korú. A felnőtt csapat pillanatnyilag a 4. helyen áll, de az elmúlt hat évben mindig a dobogón végzett. Kétszer 1. háromszor 2. egyszer 3. helyen végzett. Ifjúsági
csapatunk tavaly megnyerte, idén második helyen áll a megyei bajnokságban. U16-os csapatunk tavaly első volt a megyei serdülő bajnokságban, idén valószínűleg a
3. helyért fog helyosztót játszani. Az országos ERIMA gyermekbajnokság Badó László régiójában U13-as csapatunk a középszakasz első helyén áll két mérkőzéssel
a bajnokság vége előtt. U11-es lányaink e régió felsö házában a 7. helyen állnak. Komoly előrelépésnek tartjuk, hogy minden korcsoportban indítottunk csapatot a
régiós Kisiskolás bajnokságban. U8-as és U7-es korosztályban két-két csapatot szerepeltetünk. Az igaz, hogy egy csapat eredményesebb lett volna, de két csapatban
mindenki kap játéklehetőséget és vélhetően nem lesz lemorzsolódás. Ezek a gyerekek nem hagyják abba a sportot, vagy nem választanak a kézilabda helyett másik
sportágat. Igyekszünk vásárolni minden csapatnak minden évben valamilyen sportfelszerelést. Ebben ez a TAO-s pályázat nagy segítségünkre van. A gyerekek
imádnak kapni valamit. Ezzel biztosítjuk az éberségüket folyamatosan a kézilabda iránt. Terem igényünket két helyen tudjuk megoldani. A Városi Sportcsarnokban
együtt edz a felnőtt és az ifjúsági csapat. Az U16, U15 és U13-as csapatok szintén a csarnokban edzenek. A város támogatásaként térítésmentesen használhatjuk a
csarnokot. U11-től lefelé minden csapatunk a KT Általános és Középiskola Bem József Általános Iskolájának tornatermében kapott helyet, ezért viszont fizetni kell a
klubnak. Jelenleg jó úton járunk, hiszen egyre több a kézilabdázó gyerek. Ma elmondhatjuk, hogy sikerült alulról felfelé minden korosztályban csapatot, vagy
csapatokat szerepeltetni.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2016. március. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje:
2016. március-május. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje:2016. február-május. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett
ideje:2016. január-június. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: A versenykiírásnak megfelelően. Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének
tervezett ideje: Az eseményeknek megfelelően. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: Első kifizetés 2016. januárban, azután
kéthavonta. Edzőtáborozás tervezett ideje:2016. június. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2015. szeptembertől 2016.
augusztusig.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program
szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. Elsősorban utánpótlás nevelő egyesület vagyunk és ennek megfelelően, célunk, hogy
Kiskőrösön minél több gyerek megismerje, megszeresse és megtanulja a kézilabdát. Amennyiben folyamatosan tudunk dolgozni megfelelő körülmények között-ami
jelenleg adva van e pályázatnak köszönhetően- egyre jobban képzett fiatal kézilabdázókat tudunk kinevelni és magasabb osztályba irányítani. Erre hagyományaink is
köteleznek, hiszen már kineveltünk a múltban néhány magyar válogatott kézilabdást, mint Szilágyi Anett és Vincze Melinda. Településünkön komoly hagyományai
vannak a kézilabdázásnak női és férfi vonalon egyaránt. Jelenleg a megyei I. osztályban játszik a felnőtt csapat. Ez szponzorfüggő, hiszen volt olyan időszak, amikor
az NBI/B keleti csoportjában dobogón végzett a csapat. Célunk egy jó utánpótlás bázis kialakítása, ezután ha sikerül megfelelő támogatókat találni, lehet menni
magasabb osztályba. Két évenként felajánlja a megyei vezetés csapatunknak az NBII - es indulást, de megfelelő anyagi háttér hiányában ezzel eddig nem tudtunk
élni. Céljaink az utánpótlás-nevelés területén • A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. • Iskolás
korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba. • A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú
gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján. • A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai,
tudományos, egészségügyi gondozás. • A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer
kialakítása. • Az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek. • Egységes utánpótlás-nevelési rendszer
megteremtése (képzés, versenyeztetés). Céljaink az oktatási intézmények keretein belül • A jól bevált referensi hálózat működésének biztosítása. • A testmozgás, a
sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével. • Erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a
kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.). • A testnevelő tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Célunk egy jól felépített és működő utánpótlásbázis megteremtése. A tehetséges gyerekek kiválasztása, versenyeztetése és a megfelelő háttér biztosítása részükre.
Elkezdtük a gyerekeket bevonni ebbe a szép játékba attól kezdve, hogy belépnek szeptemberben az iskola kapuján. Igyekszünk a megfelelő hátteret biztosítani
részükre, mint terem, megfelelő szakemberek, életkornak megfelelő sportfelszerelések és sporteszközök. Gondoskodunk megfelelő fejlődésükről, majd
versenyeztetésükről. Sajnos a Badó László régió igen nagy - Bács-Kiskun megye az ország legnagyobb megyéje – ezért igen sokat költünk utazásra. A régióhoz
tartozik Békés és Csongrád megye is. A gyerekek örömmel vállalják az utazást is, mert szeretnek idegen, új csapatokkal játszani. Elsődleges célunk, hogy mint
utánpótlás nevelő egyesület jól működjünk. Ehhez a tervszerű és folyamatos munka adva van. A kézilabda játékot sikerült 7 éves kortól beindítani. Ügyelni kell, hogy
folyamatos és megfelelő színvonalú szakmai munkával ezt az állapotot megtartsuk, sőt ha lehet, még növeljük a létszámot! A következő fontos feladat kis csapataink
rendszeres versenyeztetése, ami e pályázat segítségével jelenleg jól működik. Ezáltal biztosítva érzem játékosaink fejlődését. Arra nagyon kell ügyelni, hogy a már
felépített rendszer ugyanígy működjön tovább! Fontos dolog a szülőkkel történő jó kapcsolat kialakítása. Most ezen dolgozik az edzői stáb. Hazai mérkőzésekre
meghívjuk más korosztályos csapatainkat. Ilyenkor a gyerekek és a szülők együtt buzdítják a játszó csapatot. Igyekszünk csapatainknak közös programot szervezni a
szülőkkel. Vélhetően e szülők egy részéből lesznek majd egyesek a következő csapatok támogatói. A rendszert beindítottuk és működtetjük. Az infrastruktúra
fejlesztése (videós elemzések) és a megfelelő anyagi háttér biztosítása lesz a következő feladat!
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Dvd felvevő, lejátszó

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Informatikai
eszközök

Videó kamera

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop

db

1

250 000
Ft

250 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

600 000 Ft

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

Indoklás

Dvd felvevő, lejátszó

Felvett mérkőzések és edzések lejátszása.

Videó kamera

Mérkőzések edzések felvétele.

Laptop

Megnövekedett adminisztrációs feladatok miatt kell.

Nyomtató

Megnövekedett adminisztrációs feladatok miatt kell.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

416 139 Ft

4 290 Ft

8 580 Ft

429 009 Ft

183 861 Ft

608 580 Ft

612 870 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U7

1

0

1

Országos

U8

16

0

2

Országos

U9

16

0

1

Országos

U10

13

0

1

Országos

U11

8

0

1

Országos

U12

12

0

0

Nincs

U13

7

0

1

Országos

U14

11

0

0

Nincs

Serdülő

2

0

1

Országos

Ifjúsági

18

0

1

Megyei

Junior

8

0

0

Nincs

Összesen

112

0

9
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Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

8 / 20

be/SFPHPM01-03127/2015/MKSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

megkülönböztető trikó (Egyedi)

db

20

2 000 Ft

40 000 Ft

Pályatartozék

szivacskézilabda kapu (Egyedi)

db

1

45 000 Ft

45 000 Ft

Sporteszköz

szivacskézilabda nagy (Egyedi)

db

15

4 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

szivacskézilabda kicsi (Egyedi)

db

15

4 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

kézilabda (Egyedi)

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

kézilabda (Egyedi)

db

15

12 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

kézilabda (Egyedi)

db

15

17 000 Ft

255 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

48

12 000 Ft

576 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

48

10 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

15

30 000 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

hátizsák (Egyedi)

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmez (Egyedi)

db

40

4 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

melegítő (Egyedi)

szett

15

30 000 Ft

450 000 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

db

2

6 500 Ft

13 000 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

3

12 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz

wax

doboz

4

4 500 Ft

18 000 Ft

Sporteszköz

síp

db

3

3 000 Ft

9 000 Ft

Sporteszköz

kulacs (1L)

db

48

700 Ft

33 600 Ft

Sporteszköz

nagy taktikai tábla/csapat

db

1

19 000 Ft

19 000 Ft

Sporteszköz

mágnes tábla

db

3

12 700 Ft

38 100 Ft

Sporteszköz

sportszemüveg (Egyedi)

db

2

35 000 Ft

70 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Hűtő spray

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft

Gyógyszer

Jégzselé spray

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft

Gyógyszer

Hűtőtáska (6L-15L)

db

1

11 900 Ft

11 900 Ft

Gyógyszer

Jégtömlő

db

2

4 200 Ft

8 400 Ft

Gyógyszer

Pulzusmérő óra

db

1

110 000 Ft

110 000 Ft

Gyógyszer

Orvosi táska felszerelve

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszer

Ló krém

db

2

7 000 Ft

14 000 Ft

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

Korosztály
Ifjúsági, Junior, Serdülő, U10, U11,
U12, U13, U14, U7

2015-08-06 13:09

Bérleti díj /
óra (Ft)
7 000 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)
44

Hónapok száma az
évadban
10

Igénybevett órák
száma/évad
440

Bérleti díj
összesen (Ft)
3 080 000 Ft
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2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név

Kategória

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Czérna János

Edző

EKHO

4

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Czérna János

Edző

EKHO

4

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

László Zsolt

Edző

EKHO

4

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

László Zsolt

Edző

EKHO

4

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Technikai vezető folyamatban

Technikai vezető

Normál

4

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Czérna János

1953-09-29

C

U13, U14

Czérna János

1953-09-29

C

U13

László Zsolt

1976-04-22

D

U12

László Zsolt

1976-04-22

D

U10, U9

Technikai vezető folyamatban

1980-03-15

Nem rel.

Ifjúsági, Junior, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U7, U8, U9

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 332 700 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

174 300 Ft

Személyszállítási költségek

3 637 500 Ft

Nevezési költségek

45 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

560 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 080 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 400 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

4 416 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

16 645 500 Ft

2015/16 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)

14 934 760 Ft

153 967 Ft

307 933 Ft

15 396 660 Ft

1 710 740 Ft

16 953 433 Ft

17 107 400 Ft

2015-08-06 13:09
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-08-06 13:09

11 / 20

be/SFPHPM01-03127/2015/MKSZ
Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-08-06 13:09
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 580 Ft

8 580 Ft

4 290 Ft

12 870 Ft

Utánpótlás-nevelés

307 933 Ft

307 933 Ft

153 967 Ft

461 900 Ft

Összesen

474 770 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem
összeállítása, menedzselése A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében
-Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok
támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges
adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a
végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében
-Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok
támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételéhez szükséges
adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a
végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

2015-08-06 13:09
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Kiskőrös, 2015. 08. 06.

2015-08-06 13:09
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Nyilatkozat 2
Alulírott Lőrincz Zsuzsanna (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Kiskőrös, 2015. 08. 06.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-25 21:22:01

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-25 21:22:19

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-25 21:22:26

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-25 21:22:52

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

Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:
2015-07-17 10:14:45

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 16:37:17

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-07-17 10:16:51

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 0

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 0

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-07-17 10:15:04

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-07-17 10:16:35

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-07-17 10:17:00

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Kelt: Kiskőrös, 2015. 08. 06.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

416 139 Ft

4 290 Ft

8 580 Ft

429 009 Ft

183 861 Ft

608 580 Ft

612 870 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

416 139 Ft

4 290 Ft

8 580 Ft

429 009 Ft

183 861 Ft

608 580 Ft

612 870 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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

14 934 760 Ft

153 967 Ft

307 933 Ft

15 396 660 Ft

1 710 740 Ft

16 953 433 Ft

17 107 400 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

15 350 899 Ft

158 257 Ft

316 513 Ft

15 825 669 Ft

1 894 601 Ft

17 562 013 Ft

17 720 270 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (27 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
alairasicimpeldany-1_1429989739.pdf Szerkesztés alatt, 713 Kb, 2015-04-25 21:22:19)
c408eb4e9b988987c6e40aa8776415091db8b08d1d3774ca61229c1a210bae21
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
megallapodas_teremberlet_1_1437121005.pdf Hiánypótlás melléklet, 218 Kb, 2015-07-17 10:16:45)
9570ef37365cca82d48a8795c79041b382d5835cfa25346c5d897925daf86fa1
megallapodas_teremberlet_2_1437121008.pdf Hiánypótlás melléklet, 107 Kb, 2015-07-17 10:16:48)
841ef9707dcb8e03e60a91b3f4704953211605d70cdc23f13bd63af7b729a128
nyilatkozatteremhasznalatrol_1437121011.pdf Hiánypótlás melléklet, 119 Kb, 2015-07-17 10:16:51)
d727c25fc91c984da27efffc309852eb86baa46da738ce5b39cc40f2ed3e701d
Egyéb dokumentumok
megallapodas_teremberlet_1_1437120841.pdf Hiánypótlás melléklet, 218 Kb, 2015-07-17 10:14:01)
9570ef37365cca82d48a8795c79041b382d5835cfa25346c5d897925daf86fa1
megallapodas_teremberlet_2_1437120844.pdf Hiánypótlás melléklet, 107 Kb, 2015-07-17 10:14:04)
841ef9707dcb8e03e60a91b3f4704953211605d70cdc23f13bd63af7b729a128
nyilatkozatteremhasznalatrol_1437120848.pdf Hiánypótlás melléklet, 119 Kb, 2015-07-17 10:14:08)
d727c25fc91c984da27efffc309852eb86baa46da738ce5b39cc40f2ed3e701d
nyilatkozat_czernajanos_1437120852.pdf Hiánypótlás melléklet, 187 Kb, 2015-07-17 10:14:12)
d9ca22a0cc37908f33720a76b9fd1528a881d9de8f86acceec71bf1fcbade714
nyilatkozat_edzotabor_1437120855.pdf Hiánypótlás melléklet, 117 Kb, 2015-07-17 10:14:15)
38ed40ca1f7ef1e6a5773ee1693bf18ff112281078bbec5ae8f6c2ddb32d97cb
nyilatkozat_elnokhelyettes_1437120858.pdf Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2015-07-17 10:14:18)
e271d8ea352861b0ad7b6c36220727d71b5fbbf0033b6a05d3df455c15657feb
nyilatkozat_nevezesidij_1437120862.pdf Hiánypótlás melléklet, 98 Kb, 2015-07-17 10:14:22)
d035ad71d54b6a1bbdd8006056b45baa39fcee3c7b1ee594416b4bd2ae5b30d4
nyilatkozat_rendezesikoltsegek_1437120865.pdf Hiánypótlás melléklet, 123 Kb, 2015-07-17 10:14:25)
86cdb20bd6825467bcc0dba5f9aec71bcc14c3eb471ed5093d4f10c693e2ffaa
nyilatkozat_versenyengedelyekrol_1437120868.pdf Hiánypótlás melléklet, 80 Kb, 2015-07-17 10:14:28)
0bf088a7435b21640e4c64aae1f589b90186a104aa9cfc9ab926e9e75cd3d5d9
sportszemuveg_1437120871.pdf Hiánypótlás melléklet, 72 Kb, 2015-07-17 10:14:31) b45eff1286c94f9c2f85341d4b884a4843c6e62219a7b62bbafe730fe7319df5
targyieszkoz_1437120874.pdf Hiánypótlás melléklet, 139 Kb, 2015-07-17 10:14:34) 712d68f03f8c4c526ddd5fef305cae3caa1ccaf499f7ef0fe2e1b302e1429470
utazasok_reszletezve_1437120880.pdf Hiánypótlás melléklet, 69 Kb, 2015-07-17 10:14:40)
d8cc660ee5a1d671a808a1bab3c3122c83a0ec4fd97628a8bee38b87f997809e
utazasok_alairas_1437120883.pdf Hiánypótlás melléklet, 126 Kb, 2015-07-17 10:14:43)
eccb07a0f74da7036b91764adf525a5148cc40be07b5ba061b24ff0bf4bd48ce
technikaivezeto_1437120885.pdf Hiánypótlás melléklet, 113 Kb, 2015-07-17 10:14:45)
ca3363ea27a4918b08295a4cca7989d0964b7c682ce7598c9f0f0c19ec062c40
Nyilvántartó hatóság igazolása
cegkivonat1_1429989715.pdf Szerkesztés alatt, 727 Kb, 2015-04-25 21:21:55) 49178aff9b3038f8423941da2485af12d9f1e53dfdc9fa042f70cc5dedba45d8
cegkivonat2_1429989721.pdf Szerkesztés alatt, 524 Kb, 2015-04-25 21:22:01)
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bankiigazolas_1429989772.pdf Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2015-04-25 21:22:52) 3b27758b953676aa9ef18651e7122fab27f63d0ad96f1d5d31c498ebb45bd7a8
Köztartozásmentes adózó
navigazolas_1429989746.pdf Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2015-04-25 21:22:26) 306c9074648ec9dac91a2b3ce52bb5c6c82ff4c2908c9bc7d99b9b9691d757c8
Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
nyilatkozat_nevezesidij_1437120904.pdf Hiánypótlás melléklet, 98 Kb, 2015-07-17 10:15:04)
d035ad71d54b6a1bbdd8006056b45baa39fcee3c7b1ee594416b4bd2ae5b30d4
Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
nyilatkozat_rendezesikoltsegek_1437120995.pdf Hiánypótlás melléklet, 123 Kb, 2015-07-17 10:16:35)
86cdb20bd6825467bcc0dba5f9aec71bcc14c3eb471ed5093d4f10c693e2ffaa
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
kezilabda_mukodesiengedelyek_1430145437.pdf Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2015-04-27 16:37:17)
896b1163bc4d83dc2555fc6a774a30c7d8c58dfb30f05c7e6cd033cf97f9ff63
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
technikaivezeto_1437120912.pdf Hiánypótlás melléklet, 113 Kb, 2015-07-17 10:15:12)
ca3363ea27a4918b08295a4cca7989d0964b7c682ce7598c9f0f0c19ec062c40
nyilatkozat_czernajanos_1437121020.pdf Hiánypótlás melléklet, 187 Kb, 2015-07-17 10:17:00)
d9ca22a0cc37908f33720a76b9fd1528a881d9de8f86acceec71bf1fcbade714
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