
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Pázmánd Női Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Pázmánd Női Kézilabda Kft

Gazdálkodási formakód  113

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  25901771-1-07

Bankszámlaszám  10700093-70174654-51100005

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 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

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2476  Város  Pázmánd

Közterület neve  Vadász  Közterület jellege  utca

Házszám  14  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2476  Város  Pázmánd

Közterület neve  Vadász  Közterület jellege  utca

Házszám  14  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 494 38 09  Fax  +36 22 016 103

Honlap  www.pazmandnkse.hu  E-mail cím  birot.patronus@datatrans.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Domak Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 70 945 68 94  E-mail cím  domakbela@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Biró Tamás +36 20 494 38 09 birot.patronus@datatrans.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Gárdonyi Tornacsarnok Gárdony Város Önkormányzata GÁ-PÁ Kft. 50 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2017-03-20

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2017-03-20

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Pázmánd Női Kézilabda Sport Egyesület

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  2013-07-23
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 100 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 25 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 127 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 15 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 80 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 110 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 2015 2016 2017

Működési költségek 0 MFt 0 MFt 20 MFt

be/SFPHP01-05554/2017/MKSZ

2017-11-27 08:53 3 / 27



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 Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 8 077 157 Ft 161 543 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

11 106 762 Ft 222 135 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

25 994 183 Ft 519 884 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 72 796 Ft 1 456 Ft

Közreműködői díj   
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

Pázmándon 2003-tól van kézilabda csapat. Induláskor a Sportegyesület Pázmánd kézilabda szakosztály keretein belül folyt a szakmai munka. A 2012-től a
székesfehérvári Köfém SC-bal kötött együttműködési szerződés keretében indítottunk csapatot az NB II-ben Pázmánd-Gárdony FKC II néven. A 2013/2014-es
bajnokságban már a 2013-ban megalapított Pázmánd NKSE keretein belül neveztünk és az előkelő 4. helyet szereztük meg. Mivel TAO támogatásra az első két
évben az egyesület nem tudott pályázni, ezért az utánpótlás nevelés teljes égészében továbbra is a SE Pázmánd keretein belül történt. A 2015/2016-os bajnokságra
az összes junior korú játékos át lett igazolva a Pázmánd NKSE csapatába, a 2016/2017-es szezonra pedig az OSB csapat játékosait is átigazoltuk a Pázmánd NKSE-
hez. A 2017/2018-as esztendőtől sportvállalkozásként a Pázmánd Női Kézilabda Kft. keretein belül kívánunk működni. A Gyermekbajnokságban szereplő játékosok
továbbra is az SE Pázmánd csapatának játékosai maradnak. Az SE Pázmánddal továbbra is szorosan együtt kívánunk dolgozni. A tehetséges U13-as korú játékosok
kettős játékengedéllyel (zöldkártyával) játszani fognak a Pázmánd NK Kft. OSB csapatban is. A létesítményi feltételek ideálisak Gárdonyban. A 2013/2014-es
szezonban TAO támogatás segítségével sikerült kibővíteni az iskola tornacsarnokát, ami már a felnőtt csapat NB I/B-s mérkőzéseinek megrendezésére is alkalmas. A
tornacsarnok üzemeltetőjével kötött szerződés alapján a kellő edzésidőt biztosítják részünkre. A csapat egyre sikeresebb, ennek következtében egyre több néző
látogat ki mérkőzéseinkre. 2017-ben Agárdon és Pázmándon is átadásra került egy-egy szabvány méretű kézilabda csarnok, amit szintén használni kívánunk. A
Velencei tó környékén egyesületünk az egyetlen aki általános és középiskolás lányoknak versenyszerű csapatsportot tud biztosítani. Ez nagy könnyebbség
számunkra a toborzásban, de egyben nehézséget is jelent, hogy játékosaink hét településről járnak edzésre így szállításukat részben az egyesületnek kell megoldani.
Szakmai munkára olyan szakembereket sikerült megszerezni akik évtizedeket töltöttek el különböző országok NB I-es bajnokságaiban. A felnőtt csapat vezetőedzője
Pánczél Barabás aki évtizedekig dolgozott a magyar és külföldi bajnokságokban (Dunaújváros, Spartacus, Kiskunhalas) Szakedzői végzettséggel rendelkezik. Felnőtt
csapatunk jelenleg újoncként az NB I/b nyugati csoportjában a 5. helyen áll. 

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

A Gárdony-Pázmánd kézilabda csapata 4 év alatt jutott el a megyei bajnokságból az NB I/B 5. helyéig. Négy év alatt az egy felnőtt csapatból (18 fő) egy felnőtt és 4
utánpótlás csapat fejlődött ki (90 fő). Junior csapatunk újoncként is a 7. helyen áll a junior bajnokságban, gyermek bajnokságban szereplő csapataink a felsőházba
jutottak. Jelenleg is 8 településről járnak játékosaink. Hogy a minőségi utánpótlás képzést folytatni tudjuk szükséges bővíteni azt a területet ahonnan játékosokat
tudunk toborozni. Távolabbi területeken történő toborzást csak úgy tudjuk megvalósítani ha játékosok elhelyezését meg tudjuk oldani. Ehhez szükséges lenne
Gárdonyban egy Metodikai központ. A távolabbról jövő gyerekek oktatását helyben a Chernel István Általános Iskola és Gimnáziumban tudnánk megoldani.
Elképzeléseink szerint külön sport osztály indulna, ahol a lányok elsősorban kézilabda képzést kapnának a fiuk pedig az Agárdon lévő MTK Sándor Károly Labdarugó
Akadémia képzését egészítenék ki. Edzőink közül három edzőnknek van B kategóriás licensze és ezt a jövőben is fenn kívánjuk tartani. A MKSZ szakmai
iránymutatása szerint szeretnénk a 14-19 éves lány gyermekeket kézilabdására nevelni. A Metodikai Központ hosszú távú üzemeltetését nyári edzőtáborok
szervezésével biztonságosan meg tudnánk oldani. A gárdonyi és az agárdi szabvány méretű kézilabda pályák gyalog elérhetőek, a pázmándi csarnok mindössze 12
km, középtávon strandkézilabda pálya építését is tervezzük. Ilyen ideális körülmények kevés helyen vannak a felkészülésre. A 2017/2018-as szezonban a telek
vásárlást és tervezést szeretnénk megvalósítani. Az ingatlan kivitelezése a 2018/2019-es szezonban valósulna meg és 2019. szeptemberétől vennénk használatba a
létesítményt. 

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

Az elmúlt években szinte minden évben sikerült egyel több csapatot indítani, mint az előző évben. A 2015/2016-os bajnokságban először indítottunk U11-es, a
2016/2017-es bajnokságban pedig sikerült elindítani U10-es csapatunkat is. Hogy az utánpótlás nevelésben tovább tudjunk lépni a távolabbról érkező gyerekek
elhelyezését kell megoldanunk. Ezzel egyre több gyermeket szeretnénk megnyerni a kézilabdázásnak. 

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

Már jelenleg is 6 településről vannak igazolt játékosaink. (Pázmánd, Gárdony, Pusztaszabolcs, Velence, Kápolnásnyék, Székesfehérvár) Amennyiben a szükséges
anyagi források a jövőben is rendelkezésre állnak a többi környékbeli települések bevonásával tovább szeretnénk fejleszteni régiós utánpótlás-nevelési központunkat
Gárdony centrummal. Az elmúlt években támogatóink és jelentős szülői segítség mellett sikerült eredményeinket elérni. Ezen támogatás és szülői segítség a jövőben
hosszútávon, fenntarthatóan biztosítaná az önerő meglétét az utánpótlás neveléshez. Több a kézilabdasport iránt felelősséget érző vállalkozás jelezte, hogy
amennyiben Támogatói igazolást állítunk ki részükre akkor jelentős összegekkel tudják egyesületünket támogatni. Ezen anyagi források fenntarthatóan biztosítják,
hogy a bemutatott sportfejlesztési program fenntarthatóan a következő években is fennmaradjon és pár év múlva még több játékost láthatunk a magyar bajnokság
legfelsőbb osztályában és talán a válogatottban is. Az utánpótlás-nevelési feladatok megvalósulása esetén ez eddigiekhez képest sokkal több gyermek fog elkezdeni
sportolni, kézilabdázni. Tapasztalat, hogy a gyermekek sportolásán keresztül a szülők is közelebb kerülnek a sporthoz, ami pozitív hatással van a társadalom
egészségi állapotára. A tárgyi eszköz beruházáshoz, a 2017/2018-as szezonban is a Patrónus Plusz Kft. mint főtámogató biztosítaná a szükséges önerőt.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások

(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Ügyvezető Domak Béla EKHO 8 12 650 000 Ft 130 000 Ft 9 360 000 Ft

Sportm.társ Csák Gábor Normál 8 12 200 000 Ft 46 000 Ft 2 952 000 Ft

Edző 848 Pánczél Barabás EKHO 3 12 225 000 Ft 45 000 Ft 3 240 000 Ft

Csapatorvos Csiák Gyula EKHO 2 10 30 000 Ft 6 000 Ft 360 000 Ft

21 46 1 105 000 Ft 227 000 Ft 15 912 000 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

Domak Béla 1957-06-06 N.r.

Csák Gábor 1976-04-24 N.r.

Pánczél Barabás 1945-08-13 B

Csiák Gyula 1952-06-20 N.r.

2017/18 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)

7 834 843 Ft 80 772 Ft 161 543 Ft 8 077 157 Ft 8 077 157 Ft 16 073 543 Ft 16 154 315 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő db 1 12 000 000
Ft

12 000 000 Ft

Informatikai eszközök Laptop db 2 250 000 Ft 500 000 Ft

Informatikai eszközök Nyomtató db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz labda db 16 13 000 Ft 208 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő db 16 30 000 Ft 480 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 28 12 700 Ft 355 600 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 14 10 000 Ft 140 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 2 15 000 Ft 30 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 16 5 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidőpóló db 16 8 000 Ft 128 000 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 32 1 500 Ft 48 000 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 16 25 000 Ft 400 000 Ft

Egyéb Bemer készülék (Egyedi) db 1 1 004 000 Ft 1 004 000 Ft

15 533 600 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Mikrobusz 8+1 fő Edzésekre, mérkőzésekre való eljutás

Laptop Elektronikus jegyzőkönyvek vezetése, TAO adminisztráció

Nyomtató TAO elszámolások elkészítése

labda Mérkőzésekre történő felkészülés, mérkőzéseken való szereplés.

kézilabda cipő Mérkőzésekre történő felkészülés, mérkőzéseken való szereplés.

kézilabda mez (meccs) Mérkőzésekre történő felkészülés, mérkőzéseken való szereplés.

kézilabda nadrág (meccs) Mérkőzésekre történő felkészülés, mérkőzéseken való szereplés.

kapusmez Mérkőzésekre történő felkészülés, mérkőzéseken való szereplés.

kapusnadrág Mérkőzésekre történő felkészülés, mérkőzéseken való szereplés.

edzőpóló Mérkőzésekre történő felkészülés, mérkőzéseken való szereplés.

szabadidőpóló Mérkőzésekre történő felkészülés, mérkőzéseken való szereplés.

zokni Mérkőzésekre történő felkészülés, mérkőzéseken való szereplés.

bemelegítő jogging Mérkőzésekre történő felkészülés, mérkőzéseken való szereplés.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Bemer készülék Sérült játékosok rehabilitációja

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

10 773 559 Ft 111 068 Ft 222 135 Ft 11 106 762 Ft 4 760 041 Ft 15 755 735 Ft 15 866 803 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2017/18 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

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Női Férfi Bajnokságban szereplő csapatok

U7 0 0 0

U8 0 0 0

U9 0 0 0

U10 0 0 0

U11 0 0 0

U12 0 0 0

U13 0 0 0

U14 0 0 0

serdülő 13 0 1

ifjúsági 13 0 1

egyetemi/főiskolai

diákolimpia

ÖSSZESEN 26 0 2
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer ragtapasz Ifjúsági tekercs 20 1 500 Ft 30 000 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Gárdonyi
Tornacsarnok

Ifjúsági 12 000 Ft 14 11 154 1 848 000 Ft

Gárdonyi
Tornacsarnok

Serdülő 12 000 Ft 14 11 154 1 848 000 Ft

Edzők elszámolása

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

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 38346 Harta Zsolt Normál 8 12 400 000 Ft 92 000 Ft 5 904 000 Ft

Kapusedző 1646 Turkalya Katalin Normál 6 12 210 000 Ft 48 300 Ft 3 099 600 Ft

Technikai vezető Fodor Zita Normál 8 12 350 000 Ft 80 500 Ft 5 166 000 Ft

Masszőr Papp Ágnes Normál 6 12 200 000 Ft 46 000 Ft 2 952 000 Ft

Gyógytornász Kontra Gizella Normál 4 10 100 000 Ft 23 000 Ft 1 230 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

Harta Zsolt 1977-05-29 B Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

Turkalya Katalin 1961-03-08 C Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

Fodor Zita 1976-09-10 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

Papp Ágnes 1977-09-19 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

Kontra Gizella 1991-01-23 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 880 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 30 000 Ft

Személyszállítási költségek 2 300 000 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Nevezési költségek 25 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 20 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 696 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 600 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 18 351 600 Ft

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

Összesen 28 102 600 Ft

2017/18 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)

25 214 357 Ft 259 942 Ft 519 884 Ft 25 994 183 Ft 2 888 243 Ft 28 622 484 Ft 28 882 426 Ft
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Általános Képzés

2017/18 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

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2017/18 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

Gyógy és
sportmasszőr

0 Ft 0 Ft 0 Ft 289 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 289 000
Ft

289 000
Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

70 612 Ft 728 Ft 1 456 Ft 72 796 Ft 218 388 Ft 290 456 Ft 291 184 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 161 543 Ft 161 543 Ft 80 772 Ft 242 315 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

222 135 Ft 222 135 Ft 111 068 Ft 333 203 Ft

Utánpótlás-nevelés 519 884 Ft 519 884 Ft 259 942 Ft 779 826 Ft

Szakképzés 1 456 Ft 1 456 Ft 728 Ft 2 184 Ft

Összesen 905 018 Ft  1 357 527 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Pályázat, előrehaladási jelentés, elszámolás előkészítése, könyvvizsgálat

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázat, előrehaladási jelentés, elszámolás előkészítése, könyvvizsgálat

Utánpótlás-nevelés Pályázat, előrehaladási jelentés, elszámolás előkészítése, könyvvizsgálat

Szakképzés Pályázat, előrehaladási jelentés, elszámolás előkészítése, könyvvizsgálat
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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: Pázmánd, 2017. 11. 27.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Domak Béla (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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. 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;

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

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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);

13. 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;

14. 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;

15. 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 4.
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;

16. 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.

17. 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;

18. 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;

19. 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: Pázmánd, 2017. 11. 27.
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Domak Béla (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Pázmánd Női Kézilabda Korlátolt Felelősségű

Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Pázmánd Női Kézilabda

Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)

☐ 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 sportolót1 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 közhasznú 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 biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

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

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák 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 teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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: Pázmánd, 2017. 11. 27.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Domak Béla (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.

Pázmánd, 2017. 11. 27.

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).

be/SFPHP01-05554/2017/MKSZ

2017-11-27 08:53 20 / 27



ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-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, 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: Pázmánd, 2017. 11. 27. Domak Béla 
ügyvezető 

Pázmánd Női Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság
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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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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 11:13:40
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-22 14:22:11
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 13:38:17
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Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 11:32:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-25 12:54:25
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-25 12:55:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-25 12:56:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:

2017-11-07 15:09:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 15:01:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-10-31 11:52:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-11-07 14:42:17

Mellékletek

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

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

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

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Képzés jogcímmel kapcsolatos mellékletek

Kelt: Pázmánd, 2017. 11. 27.

be/SFPHP01-05554/2017/MKSZ

2017-11-27 08:53 23 / 27

file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/afa_nyilatkozat
file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/emmi_nyilatkozat
file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/nyilatkozat_2


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

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 7 834 843 Ft 80 772 Ft 161 543 Ft 8 077 157 Ft 8 077 157 Ft 16 073 543 Ft 16 154 315 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 10 773 559 Ft 111 068 Ft 222 135 Ft 11 106 762 Ft 4 760 041 Ft 15 755 735 Ft 15 866 803 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

10 773 559 Ft 111 068 Ft 222 135 Ft 11 106 762 Ft 4 760 041 Ft 15 755 735 Ft 15 866 803 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

25 214 357 Ft 259 942 Ft 519 884 Ft 25 994 183 Ft 2 888 243 Ft 28 622 484 Ft 28 882 426 Ft

Képzés 70 612 Ft 728 Ft 1 456 Ft 72 796 Ft 218 388 Ft 290 456 Ft 291 184 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 70 612 Ft 728 Ft 1 456 Ft 72 796 Ft 218 388 Ft 290 456 Ft 291 184 Ft

Összesen 43 893 371 Ft 452 509 Ft 905 018 Ft 45 250 899 Ft 15 943 829 Ft 60 742 218 Ft 61 194 727 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (30 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_nyilatkozat_1493117665.pdf (Szerkesztés alatt, 396 Kb, 2017-04-25 12:54:25) 1117ae1e6def49178459d5ebc49302d062998497bada4780e9dc71fd4f8a6337

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)

alairasicimpeldanydomakbela_1492863731.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2017-04-22 14:22:11)
8da58378d8114c40db4c5cbc61aee0d76d2dbf433e8f8f30463e29742d9864e1

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

ga-paszerzodes_1509447169.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-10-31 11:52:49) b8cdbeef70f7afcf90d689874420d0148628e90505eece3fea4769bb0739c28b

ga_pa_kft_szerzodes_1493384678.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-28 15:04:38)
7cf56647524742f18edd761865818de5c0b227d0be75e408f21b63b67373ef81

Egyéb dokumentumok

bemereszkozok_1499088632.pdf (Kér. kieg. szerk., 426 Kb, 2017-07-03 15:30:32) d4a44a4dea687aabe561e0a172075d0c355134f63ab41c0fa92b24f06ae36d63

bemer_arlista_hu_2017_1499088654.pdf (Kér. kieg. szerk., 864 Kb, 2017-07-03 15:30:54)
d6d3daf77a38008997e6c173aa97be9cc411330f3dfe31e97e0d40bf8b904b1a

penzugyimuszakiutemterv_1510063635.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-11-07 15:07:15)
c49f0867e21e63d49df41a3ce65aa42e712a34dd85d939c455f9ce224ae7f7dd

nyilatkozat_engedelyzesi_tervre_1510063661.pdf (Hiánypótlás, 430 Kb, 2017-11-07 15:07:41)
15c21c151fde27d1b3262eaf01573acafe38ae1ed01f8e30d89c526539fe47f8

adasveteli_eloszerzodes_1510063676.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-11-07 15:07:56) f1a2217bf33afdaac64a6b3e9298f847e0d223f7dd0f04a3b24af72b3bd4a35e

illetek_metodikai_kozpont_koltsegei_1510063693.pdf (Hiánypótlás, 283 Kb, 2017-11-07 15:08:13)
e51506a6c7b46192eb3fae7c5b2f642310e3eafd65082729c5e312552267c03c

ugyvedi_dij_1510063705.pdf (Hiánypótlás, 492 Kb, 2017-11-07 15:08:25) 8385b49ca7b49bdf588e31faa6b5e1fa9bda6457f31ddb837f01b8231698629d

nyilatkozat_hazai_jatekosokrol_1510063789.pdf (Hiánypótlás, 247 Kb, 2017-11-07 15:09:49)
7e043d50d5195c92ea3439c7f7f9290a3522c7b23d59d3f18de36be08a4d5a1b

efitleiras_1493385049.docx (Szerkesztés alatt, 10 Mb, 2017-04-28 15:10:49) 9214fa6289ea3c64544c8896ce117e511d83a016c8c8611a41cb9300eec4f9b0

efitarajanlat_1493385913.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-04-28 15:25:13) 098516efe07ece3ac3b45b23838974e386b01cf3cc09815af21971aebf7baccb

pazmandnoikezilabdakft-custom_1493385927.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-04-28 15:25:27)
77f649b2296b5e2bcc289b4c0e0d73186e7470065af544a4c63fd3d67b433c2d

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_1493117746.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-25 12:55:46) 8fde02f387faec210822057d804ce79335fc4536942c9b1255e17099a4267bb7

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

kftcegkivonat_1493025220.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-24 11:13:40) e4b1efc05e87e3700131ee34ce069212dfa7cd9d59f99fcb563ff12860db1428

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

eljarasidijtao_1493379527.pdf (Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2017-04-28 13:38:47) a4f4331f00e0ce6396d23cbe8eb7d709d27cd11fb3d41087c2e4a00447029999

eljarasidijtaokepzes_1493717461.pdf (Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2017-05-02 11:31:01)
0f35bb927bb2be4d2e5944c66d7343a6f46c94871037bd93382fa48f2ea8afba

eljarasidijtaoup_1493717548.pdf (Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2017-05-02 11:32:28) 2f58db14e3699b2f1f4aab1e6f19a8029045dffcb24bd2b5e569d77ded7c6891

Képzés jogcímmel kapcsolatos mellékletek

masszor_tanfolyam_szerzodes_1510062129.pdf (Hiánypótlás, 6 Mb, 2017-11-07 14:42:09)
ca50f2af6e6bf81c9eb9bd1f295181961186a8b142407e24f74a881ffbd3a0d8

masszor_tanfolyam_tematika_1510062137.pdf (Hiánypótlás, 212 Kb, 2017-11-07 14:42:17)
9dd68db0343012dc473eeb4f361b4102837806d74982987c363c8ad1b573fcea

gyogymasszori_tanfolyam_1493389095.pdf (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2017-04-28 16:18:15)
287219db8131e5bb63bb191d2b8f5a1127726f0fff6628e790dcc7075ae1b051

ecdl_tanfolyam_1493726815.pdf (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2017-05-02 14:06:55) abfd86889c7c3600ae8c6723ee62ef2020cba2e12ed7008fcf8466c23454959e

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

navpazmand_noi_kezilabda_kft_25901_1493379497.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-28 13:38:17)
90b01af7d8670b2861d9cedb7eb100666537550a713c550a6c214c15e229d66c

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2_sz_nyilatkozat_1493117805.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-25 12:56:45) c74831b7d9316299f0f86c5744d3f5876bac78a0c0469dd0db72d3402f1ae2a2

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

pappagnesmasszorioklevel_1493384445.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2017-04-28 15:00:45)
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55b0595db7c34fa8fd5004397a45db438a1ddc981d1d4dcd7c603cf5817128b6

csiakgyulaorvosidiploma_1493384455.pdf (Szerkesztés alatt, 855 Kb, 2017-04-28 15:00:55)
f29ce3e7d0dca15fa5d569722fe1f816b3e040f9fd6c7dc6e0c03daf6b220797

csiakgyulasportorvisiszakvizsga_1493384465.pdf (Szerkesztés alatt, 376 Kb, 2017-04-28 15:01:05)
4bc77742ef250745f59937b8a331dab009cf6ff11a71ffbbfa0ee08f0b0a5619

kontragizellabizonyitvany_1493384478.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-28 15:01:18)
9317bf514fda8299cb9112fec6b8f70cdf887336017b1d00a5d0e336d598257e
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