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A kérelmező adatai
Kéiekiiezó adatain& beemelése OPTEN-ből
A kérelmező Szervezet teljes neve

Pénzügyőr Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet róviditett neve

Pénzügyőr Sport Kit.

Gazdálkodási lorrtiakod

113

A kéreln~z6 szervezni státusza

Hivatásos

Felnőti csapat legmagasabb bajnoki osflálya

NW

ttanpótlás csapat.
(~ sportszervezetnek mindsu~~
Áfa levonasra a pályazatban igényelt
köllségek lekinteteben
Ados~am
Bankszámlaszám
Őnerő bi’tositása s~ernélyi jogcindiez;

Nincs
nem

Alkalmaz hivatásos sportotót?

Alanya az ÁFA-nak
2Sg88B73-2-41
10918001-00000094-98150004

D Mindenla1ta állami (Önkormányzati) forrástól menies saját erő
D Hitel
~ Egyéb forrás szponzoráciő
Önerő biztositása tárgyi jogcimhei

D Mindenfajta ánami (önkorrnanyzati) forrástól monies saját erő
~ I-~iel
~ Egyél) forrás s~onzoráció
Onerő biztosiiása képzés jogcímhei

fl Mindenfaga állam. (önkormányzati) forrástól mentes sajal ero
~ Hitel

D Egyeb
~‘ilatkozat tárgyi eszköz heruhazás, felújitas jogom esetén a re lesztessel érintett ingatlan hasznosításaról.
Jelen sportiejlesztesi program kereteben nem pályázok ingallan fejlesztesre
Kizárólag helyi hatással blró sportcélu ingatlan:
Nem releváns
Akérelmező Szervezet székhelye
Irányltószam

1026

város

Budapest

Közterület neve

Pasaréti

Közterület ellege

Út

Házszám

124-126

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Akérelmező Szervezet levelezési ctme
A levelezési tim megegyezik a szókhely cinievel

D

Irányltószant

1103

város

Budapest

Közterulet neve

KÖér

Kozterület lellege

utca

Házszám
Lépcsőház

2/b.

Épület
Emelet

Aitó

Telefon

Fax

Hetilap

wawpenzugy

E-mail cirn

Aképviselő adatai
A kérelmezó hivatalos képviselójenek neve
A kérelmezó hivatalos képviselólenek beosztása

jjíJL.
:‚_.
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Mobiltelefonszám
-

-
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Kapcsolattartóneve
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E-mail cirn

•kadatai
~

Mobiltejefonszám

E-majlcim
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Létesitnény neve
Kőér utcai Sporttelep

Létesítmény tulajdonosa
Magyar állam

Létesítmény üzeineltetője
Pénzügyőr Sporiegyesulet

kérelrrező szervezet megalakulásának időpontja 2016-06-26
A tevékenységének megkezdésértek klópontja:
2016-06-28
Ajogelód szervezet neve (amennyibe” releváns)
Mogalakulásanak idópontja (amennyiben releváns).
A
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Átlagos heti használat (óra)
40

Használat célja
Felk. és versenyeztelés
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás Összevont bemutatása
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Bevétel

2018

2019

2020

Önkormányzati támogatás

O MR

O MR

O MR

Miami támogatás

O MFt

O MR

O MFI

Saját bevétel (p1.: tagdij, tegybevétel)

25 MR

13 7 MFI

30 MR

Lálvány.csapatsport iá(Tflgatásbói származó bevétel

61,8 MFL

20,4 MR

20 MR

Egyéb lámogatás

O MR

0 MFt

30 MR

Összesen

86,8 MFt

641 MR

80 MR

KIadás

Személyi (her Ős berjotleg”

2018

2020

20 MR

23 MR

50 MFL

Működési költségek (rezsi)

O MR

O MR

15 Mn

Anyagköltseg

3 Mn

3,5 MFt

5 MR

Igénybe vett szolgaltatás

6 MFI

7 MFt

15 MFt

Egyéb máshova nem soroliató kiadások

o MFt

O MFt

O MFI

Osszesen

29 MFL

335 MFt

85 MR

+

járulókai)

2019

Kiadás
Működési kottségek
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2018
10 MFt

2019
11.5 MR

2020
55 MFt
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Mely jogcimekre adja be a kérelmet?
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Teljes támogatá
S

Közremükédő
i

Személyt jellegű rótorditasok

16 619 561 Ft

332 391 Fl

rárgyi es2köz beruházás, felujitas
Etőlinanszirozott (nem ingatlan)

4826711 Ft

96 534 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, letujitas
Etőtinanszirozott (ingatlan)

OFt

O Fi

Tárgyi eszköz beruházás, letúj~ás
Lkófinanszlrozott

Ma levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Bruttó (ekütönített

O

t.kánpótlás-nnvelés feladata nak támogatá
5

~j

O FL

O Ft

Bruttó (ekulönitotton kozett)

Képzés

[]

0 Ft

OFt

Bruttó (et<ülönitetten kezett)

0 Ft

0 Ft

Válasszon

Versenye~etés
Kózreműködői dii
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Bruttó (elkülanltetten kezelt)

beISFPdFO1-Q2329/2O2Q/f’J~Rsz
Kérelem részletes leírása
Ismertesse a kerelmező Szervezet 2020/21-as támogatási időszakra vonatkozó sportfellesnési programját az alábbi bontasban:
Helyzetelemzés, létesítlnény feltételek, valamint a sportszervezetjelenlegi helyzetének bemutatása:
Pénzugyőr Sport Kfi. csapata, a Pénzugyőr Sportegyesulet Mai-es Mdi rplabda csapat szakma, tervének megvalósltása érdekében nyújtja be progran’át, amelynek
egyik alappiltere a inlrastruktúra fejlesztése, A 2016/2017-es szezonban megszerzeti Magyar Kupa es Magyar Bajnoki ezüstérmeknek köszönhetően a 2017/18-as
szezonban a nemzetközi CEV Chalenge Cup-ban is bemutatkozhotolt férfi l’Sl-es csapatunk, a 2018/19-es szezonban továbbjutott az első fordulón oz osztrák
Klagenfurt csapata ellen,Az idei, 2020-as évadban először a ciprusi Omenia Mcoisa csapatát. majd a belga Haasrode Leuvent ejtette ki együttesunk, belutva ezzel a
legjobb 8 köze, Magyarországon hasonló sikert lejti vonalon legutóbb 2004-ben ert eta Kazincbarcika, amely szintén mutatja csapatunk sikereit. Atavaly elért
eredmények es az idei szezon sikerosségo is várhatoan népszerúsiti a sportágat hazánkban az oredmónyoknek ős a rnédiának köszönhetően. Elengedhetetlennek
tanluk, hogy csarnokunk színvonalát is tudjuk emelni. így biztosítva a nézők és a média számara azokat a körutményeket, amitaz Nat-es és a netwetkozi mérkőzések
megkovetetnek, Csarnokunk tetenleg nemzetközi mérkőzések lebonyottásra és 1-181-es mérkőzések kózvetitésére nem alkalmas, aniely megneheziti a média
megjelonósünkot. A 2017/18-as sportfejlesztési programban jóváhagyott, 2018. óv elojón megvalósult lelato totújilásnak köszónhotöen efvozhetőbb kórüknényekat
tudunk biztostoni a kilótogatók számára, A csapat számára további beruhózást<ént megernlílendo, hogy a Pénzügyőr Sporlegyesület Kóér utcai Sporttelepén saját
kondicionáló terniét korszerű berendezéssel, gépekkel tudta ellátni, ami szintén a 2017 la-as sporttellesztési program által töttént fejlesztéseknek koszönhető, A
2019/20-as programba infrastruktúrafellesztéssel kapcsolatos beruházást a Penzogyor Sport (ft. nem kivan benyújtani mert az ilyen irányú fejlesziesek mas forrasok
kerülnek niegvalositásra az idei évben.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Pénzügyőr

Sport Kit, a 2019/20-as sportfejlesztési programjába nem nyújt be ingatlanfejlesztésre igényt.

A sportfejlesztési program szakszővetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportiejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Pénzügyőr Sport KIt. és a Pénzügyőr Sportegyesulet közötti megállapodás értelmében a stratégia részét képzi az utánpótlás bázis kiépitése Budapesten. Fitozőfiánk,
hogy az egyesúletnél sportoló fiatalok olyan edzők kezei kózőtt nevelked1enek, akik rendelkeznek a niegtelelé pedagogiat szemlelettel szakma tudással es céi1uk,
hogy a gyerekek niegszeressék a testmezgást, a sportot és a röplobdát,
A sportfejlesztésí program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizáládására), avárt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A”iplabda sportág tátvány-csapatspomt támogatási körébe történt bekerülésével a Pénzugyőr Sport Kit csapata, a Pénzügyőr Sportegyesüler NBl-es férfi röplabda
csapatának ü.zemeltetöjeként lehetőségünk van ben~n~jtani sportfejtesztési programunkat a szakmai terv megvatósitasa érdekében. APenzügyőr Sport Ktt. csapatának
(későbbiekben; PS KIt,) célja a sportag népszerúsitése országos szirtten, a bajnoksagokban kituzött célok elérese, a nemzetközi porondon tbnénó helytallás és a
megfelelő szakma,, edzési és versenyeztetési feltételek megteremtése. A PS KFT. személyi és tárgyi fetételeinek fejlesztése rendkívul fontos számunkra a szakmai
terveink megvalósltasához, külónős tekintettel az edzók tevábbképzése, megfelelő színvonalu munkája oz szükséges eszközök beszarzese. A Pénzügyőr
Sportegyesüteltel közös megegyezosünk cél1a, hogy a Penzügyőr Sportegyesület utánpotlas bazisa a övóbeni a: NBl-es csapatot alkothassák, A 2017/2018-as
szezonban megszerzett Magyar Kupa és Magyar Bajnoki ezüstérmeknek köszönhetoen a 2017 18-as szezonban a nemzetközi CEV Challenge Cup-ban is
bemutatkozhatott férfi NBl-es csapatunk. A 2018/19-es szezonban a férfi mezőnyben torténelmet Irva sikeresen tú~tItott az első fordulón legyőzve az osztrák Klagenfurt
csapatát. A 2018/19-es szezonban a szakmai felódést megcélozva uj vezetőedzó irányitasával és kibővüt szakmai stábbat ismét Magyar Kupa ezüstöt sikerült nyerni. A
2019/20-as szezonban a csapat elerte tönénetének eddigi csúcsát, a Magyar Kupa dóntőn a dobogó legfelső fokára tudott állni, továbbá a nemzetközi CEV Challenge
Kupában a teglobb 8 közé tudott jutni, amely eredményt legutóbb lérfi csapat 2004-ben tudott elérni hazánkban. A tavaly elért eredmények és az idei szezon is
varhatőan népszerúslfi a sportágat hazánkban a médiának es a sikereknek köszönhetően,
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Személyi jellegű ráfordítások
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Munkakör

Adózás
módja

Megnevezés

Hay,

munkaóra

Kit. h
Ó

Havi bruttó
bér ás egyéb
juttatások

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordltás
Összesen (Ft)

(Ft/hő)
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EKI-O
EKI-tO

160
80

12

EKt-O
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80

8
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Közvetlen támogatá
5
16120975 FL
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Eli. szerv, fir. dl

j

Indoklás

Nem releváns

a Pénzügyőr Sport KI I. üg)~ezelője

Nem releváns

férfi NBI-es röplabda csapat kommunikációs telelőse

Nem releváns

A Pénzügyőr Sport Kit, jogásza

Nem releváns

A Pénzügyőr Sport Kit, kÖn~Nelője

Nem releváns

NBl.es (érti rőplabda csapat technikai vezetője

Nem releváns

Az NBI’es róplabda csapat staliszlikust feladatait lóija ot,

Nem releváns

Sportinunkatársi feladatokat lát el.

Nem releváns

Penzügyőr Sport Kit. pennárosi feladata

Nem releváns

Sportnajnkatársi feladatokat lát el

Nem releváns

Az NBI-es róplabda csapat szertárosa

Nem releváns

A Pónzűgyór Sport Kit. adminisztr

Nem relevans

NW-es röplabda csapat Orvosa

Közremüködői dij

1~ljes támogatás (Ft)

16619561 Ft

Önrész (Ft)

16619561 Ft

alja el.

I lad I ‘I lát’

i

Elszámolandó Összeg

Te bes ráfordítás (Ft)

33072927 Ft

33239123 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások!felújítások
2020)21 ávad Tárgyi eszköz beruházásokilelújitások
(.°z épilési beruházással, felújtiással jaró. spertcélú ingatlentejlesztésre iiányulö tárgy) eszköz beruházásőetújitás kérelmet a köve ezö O alan kel! kitől
.

‘.

‚..tw.._.

Kategória

;

~‘~:

~-~-

Tárgyi eszköz beruházás megnevezése

-

•‚~•—-

L

..-.

Mennyiség,
egység

Mennyiség

Egységár

‘

Berendezési
eszköz

öttözó pad togassol

db

10

40 000 Ft

400 000 Ft

Berendezési
eszköz

Öltözó szekrény

db

4

130 000
FI

520 000 Ft

Berendezési
eszköz

As~a, birői öliözőbe

db

2

35 000 Ft

70 000 Ft

Berendezési
eszkoz

Szék bírói tiliózóbe/tib

db

4

15000 Ft

60000 Ft

informatikai eszköz

Laptop

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Inlorniatikai eszköz

Fényképezógép

db

1

70000 Ft

70 000 Ft

Sportielszerelés

Cipő ieremhez

par

25

45000Ft

1 125 000 Ft

SpOrttelszerelés

Aládtözet alsó-felső

szett

18

15 500 Ft

279 000 Fi

Spa rÉt e Iszerelé s

Edző nadrág rövid

db

35

4000Ft

144 000 Ft

Sporrielszerelés

Edző póle

db

42

5000F1

210 000 Ft

Sportfelszerelés

Edzőmelegitő

db

25

17 000 Ft

425 000 Ft

Sportfelszerelés

Hát zsák

db

25

12 000

Fi

300 000 Ft

Sporttelszerelés

Merkozes me

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sporitelszerelés

Merkozes nadrág

db

20

6000F1

120 000 Ft

Sparttelszerelés

Roplabda (terem si and hivatalos
versenylabda)

cib

25

2S000Ft

625 000 Ft

Sportielszerelés

ttiazome leg Ito

szen

25

25 000 Ft

625 000 Fi

Sporttelszerelés

Utazó pók5

db

25

8

000

FI

200 000 Ft

Spa rt[o Isze re ás

Sporizoknt

par

75

2 500

Fi

187 500 Ft

Egyeb

FitLight trainer

szett

1

950 000
Ft

950 000 Ft

6 750 500 Ft
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Tervezett beruházást felujítást érték
‘
‘~‘
(Ft)
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Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Oltőző pad togassal

a Kőér utcai sportcsarnok öltözőjének berendezése cellaból n1egvasárotandó berendezési eszköz

Ölrözó szekrény

a Köér utcai sportcsarnok ötözöjének berendezése cetjaból n~gvasárolandÓ berendezést eszköz

Asztal bírói dltdzőbe

a Kőér utcai sportcsarnok bírói óltőzőjének berendezése céliából niegvásárotandó berendezést eszköz

Szék bírói öltözdbeldb

a Kőér utcai sportcsarnok birói ötözőjének berendezese céljából megvásarolando berendezest eszköz

Laptop

laptop

Fényképezőgép

mérkőzések dokumentálása céoábót megvásárotandó fényképezőgép

Cipő terenihez

edzéshez, mérkózéshez hasznatható sportcipó

Atádltözet olsó-fetső

inérkőzésgarnitúra alá való öltözet

Edző nadrág rövid

edzőnadrág

Edző póló

odzőpoló

Edzőnielegitő

edzőmetegítő

l-4átizsák

hátizsak

Mérkőzés moz

rnozgarnttura mórkőzesekhez

Mérkőzés nadrág

rnezgarnttúra mérkőzésekhez

Röplabda (terem, strand
hivatalos vorsenylabda)

rétkeszutéshez. versenyzeshez szükséges sporteszköz

l,Aazónietegitő

utazáshoz használható metegitőszett

táazo poló

utazáshoz használható felső

Sponzokni

zokni

FttLtght tratner

A fttLtght Tratner egy rugalmas vezeték nélküli képzési rendszer, amfl’ hasmálható azzai a céllal, hogy javitsa a kez szem
koordtnáctót, sz erőt es kondiciot, segtsen as ellenőrzött rehabititációban és a sérülések kezelésében, .42 fitLtght Trainer-el
tervezhotő barmely tróning profit! gyakorlat, tüggotlenül attól, hogy a gyorsaságon, az erőn, a koncentráló képossegen Ós
reakcion vagy a látáson van a hangsúly a képzés során. Optimalizálja az erót, a kondiciót, és a sebességet I mozgékonysagot a
fitLight Trainer által rögzitett valós idejű adatok segítségével A lámpák mozgás érzékelőek. A sportolók kéz, láb, re vagy
barmilyen mas Sajátos eszközzel kt’be kapcsolhatják a lampakat mozgasukkal. Az eszköz beprogramozható arra, bogy érintés.
Vagy kozelérzekelés után reogá~on.
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-
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Közvetlen támogatás

Eli. szerv. liz. díj

Közremúködői díj

Teljes támogatás (FI)

önrész(Ft)

Elszámolandó összeg

mijes ráfordítás

4601910

48267 Ft

96534 Ft

4826 711 Ft

206859OFt

6847031 Ft

6895 0

Pt
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Tárgyi eszköz beruházásoklfelújitások

Kategória

‚‚

--‚

Jogci
m

Tárgyi eszköz beruházáslfelújítás

Beruházás,

Beruházás,

Használatba

megnevezése

telujltás
tervezett
kezdete (4v,

telújítás
tervezett
befejezése

Vétel tervezett
időpontja (4v,
hónap)

hónap)

(4v, hónap)

.

Közvetlen
támogatás

‚.

Eli. szerv. fiz.
díj

KözremUködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

-

.

őnrész
(Ft)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

Adatok frissltése

lÁoIsó trissítés ideje: 2020-02-29 2140:45
‚‚

——.

—..

—

Korosztály

Női

NŐi 19120 indított
Cs.

Férfi

Férfi 19120 indított
Cs.

Csapatok Összesen

U1O-manó

0

0

0

0

Ull-szupernini

O

O

O

O

013-mini

O

0

0

0

0

U14 (csak strand)

0

.

0

.

U15

O

O

O

O

016 - serdulő (csak slrand)

0

-

0

0

017 - serdüló

O

O

O

O

UJ,8 - ifjúsági (csak strand)

0

-

0

-

0

019-ifjúsági

O

O

O

O

O

020 - junior (csak strand)

o

-

0

-

0

021-junior

o

O

O

0

-

0

-

0

EgyetemUfőiskola

0

0

3

0

0

ÖSSZESEN

0

0

3

0

0

022

nior (csak strand)

-

Ateljes igazolt UPjátékosok számának

Részvétel StartUP eseményen

O

O

Igényelhető Összeg a teljes igazolt létszámra

nincs strandröplabda UP jatékosom
nin. 1 eseményen

200000 Fi/fő

nin. 2 esomenyen

275 000 Fi/fő

min. 3 eseményen

350 000 Ft/fő

min. 4 esemenyen

425 000 Ft/lŐ

min. 5 esamenyon

500 000 Fi/lő

Teremröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők
Hany korosztá~yos vagy tolnőll válngalotl sportolot dolegátl a 2019/20-os bajnokság alalt. O
Az 011-es korosztályban megadolt csapatok kozfil mennyi indut Országos bajnoksógban’ O
Az U13-as korosztályban niegadolt csapatok kozul mennyi tnduk országos bajnokságban: O
Az U15, 017 029 koroszt&yos csapalai kÖiOl I. osztalyos ba~noksagban szereptó csapatok siáma O
Aniegaclon, igazolt tátékosok számából hány rendelke~k érvényes versenyengedéttyet slrandrőptabdában is
korosnályok alaplán rnegha’áro’va).
UlO:

O

011, 013

0

015 es letett:

O

gazolások száma terem roplabda

Strandröplahda UP után járó támogatást módosító tényezők
Azalábbiakban niegadon. igazolt játékosok száinából hány u14-u22 korosztályú jálékosa van, akik 5’-osversertyen (a 2018-as Magyar Bajnoksag) fotáblár’ (1-12
hely), vagy válogatott szintű versenyrendszerben indulnak: O
Versenyek rendezésenek száma: O
Harty UP játékos végzett a Magyar Bajnokság 1-4. hetyok valaniolyikén, illetve hany válogatntt keretlag van: O
Hány otyan vegyes gazotássat rendelkező sporlolója van, aki az elmúl évben teremröplabita versenyen nem tépett pátyáro~ O
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Utánpótlás-nevelésben igazoltjvállalt csapatok után járó támogatás
tAO-es játékosok után járó tarnogatás.

o tó * 150 000 Ft

tJlO-es vegyes játékosok után járó támogatás

o tő

Uh-es ‚U13-as 0MB játékosok után járo tamogatas:

o fó 300 000 Ft

Uh-es ‚U13-as 0MB vegyes játékosok után járó támogatás:

O tő * 300 000 Ft * 0.2

Uh-es .U13-as játékosok után járó támogatás:

O

UI 1-es ‚tJi3-as vegyes jatókosok után járó támogatás:

o ró * iSO 000 Ft * 02

UlS-os és feletti nói játékosok után járó támogatás:

O fő ‘200 000

U15-Ös ós feletti fétti játékosok után járó támogatás:

o tó * 300 000 Ft

U154s és feletti vegyes játékosok utan jaró támogatás:

o tő * 300000 Ft 0.2

UhO-es csapatok után járo tamogatás:

o csapat 1 500 000 Ft = 0 Ft

Uh-os 0MB csapatok után járó támogatás.

o csapat * 2 000 000 Ft = 0 Ft

Uh-es csapatok utan taro tamogaiás

o csapat • 1 500 000 Ft

U13-as 0MB csapatok után járó támogatás

o csapat ~ 4 000 000 Ft = 0 Ft

U13-as csapatok után járó támogatás:

o csapat * 1 500 000 Ft

=

0 Ft

U15-ds és feletti csapatok után járó támogatás:

o csapat * 5 000 000 Ft

=

0 Ft

U15-Ös es feletti csapatok után járó támogatás:

o csapat * 4 000 000 Ft

=

0 Ft

Wi-es csapatok után járó támogatás:

o csapat * 7 000 000 Ft

=

0 Ft

Korosztátyos vagy lebiótt válegatott sportotok után járo tamogatas:

Ofó300000Ft

Teremrőplabda csapatok és játékosok után járó támogatás Összesen:

O

Strandröplabda átekosok után járó támogatás:

o tő * 0 Ft

Magyar Bajnokság 1-4. hetyek után járó támogatás:

o f~ * 250 000 Ft

Versenyek rendezesenek szatna utan jaro támogatás

o db * 1 200 000 Ft

S*~os versenyen tndub jatekosok után járó támogatás:

o tó * 200 000 Ft

Strandröplabda csapatok és játékosok után járó támogatás Összesen:

0 Ft

Összes támogatás:

0 Ft
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tő

*

*

150 000

Ft

0 Ft
*

=

150 000 Ft =

Ft =
=

02

0

0 Ft
=

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
0 Ft
=

0 Ft

=

OFt

Ft
=

0 Ft
=

=

Ft

0 Ft
=

0 Ft

0 Ft

O Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
‚I

..

..‚

Kategória

—..

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

2020/21 évad- Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése
Kategória

Megnevezés

Korosztály

‚

‚‚

Kor.
osztály

Bérlés
he~,e

Bérleti dlllóra
(Ft)

-‚-

Igénybevétel
(órathó)

..‘

Tervezett beruházás,, felújítási érték (Ft)

részletező táblázat
Mennyiségi
egység

.

Ingatlan
típusa

—

Egységár

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházás,,
telújltási érték (Ft)

.

Hónapok számaaz
évadban

igénybevett órák
szémalévad

Bérleti dij
Összesen (Ft)

..

Munkakór

Megnevezés

‚

.

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif. h
Ó

Havi bruttó
bér ás egyéb
juttatások
(FtJhó)

Munkáltatói
járulékok
(Ftihó)

Évadrajutó
rátordltás
Összesen (Ft)

.

Megnevezés

Végzettség

Foglalkoztatott korosztály

‚

Jogcim

Osszesen (Ft)

Sportes~<öz. sportlelszeretés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek diagnosztikai eszkozok

0 Ft

Seemélyszaltitasi költsegek

O FI

~vezési költségek

0 Ft

Rendezést, telkészsést, képzési költségek

0 FI

Verseny. és játekengedfl’ek kiallításának köttsege

O Fi

SporttétesiIn~ny, sportpálya bérteli d~a

O FI

Fetkésztéssel, edzőláboroztatással és versenyezletéssel közvettenüt osszefüggő száltás és étkezés kötisége

O Fi

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordilasai

O FI

Logisztikai köttségek (csak bérlet)

O FI

kivéve szemétygépkocsi és moiorkerékpár

összesen
‚‚

...

OFt
.

.

.‚‚.

.

..‚—

..

Közvetlen támogatás

Eli. szerv. fiz. dtj

Közremüködói dl)

ibljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

OFt

OFt

OFt

OFI

OFt

OFt

OFt
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Képzés
‚‚

—

Képzés

megnevezése

.

..

Oktatök
várható
személyi
költségei
(Ft)

.

—

Oktatók ésa
képzésben
résztvevők
várható utazási
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Megváltozon
munkaképességú
munkavállalók képzés
idejére szükséges
szállás költsége (FI)

Összesen

O Fi
.
Közvetlen támogatás
O i
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.

Eli. szerv. liz. dij

KözremOködől díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

OF!

OFt

OFt

OFt

OF!

be/SFPI-IFQJ.-Q2329/2020/MRSz
Versenyeztetés
‚‚

Jogcím

Tervezett költség

versenyengeciély leigazolás tagdij
páiyahiielesilés, jegyzókönyv-vozclő d~a
Összesen
‚

Közvetlen támogatás
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-

Eli. szerv. tíz. díj

.

..

Közrernüködői díj

ibjjes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás

OFt

OFt

OFt

OFt

OFt

(Ft)
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Mely logcímekre számol közreműködői költséget?
~ Személyi jellegű ráfordítás ~ Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinansziromn beruhazás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszirozoit beruházás
D Tárgy, eszköz iilótinanszirozotl beruházás D lkánpótlás-nevelás fejlesaése j Képzés fejlesztése
D Versenyeztetes fejlesztése

Kapcsolódó jogcim

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő dii

Összesen

Személyi jellegű

332 391 FI

332 391 Fl

166 196 Ft

498 587 Fl

Tárgyi előfinanszirozott
(nem ingatlan)

96 534 Ft

96 534 F

48 267 Ft

144 801 Ft

Összesen

428 925 FI

.

.‚...

—

Kapcsolódó jogcím

.—.

643 388 FI

‚

Feladal leírása

Személyi jellegu

Sporlfejlesztési program Összeallttasa, nyomon kövelese es az elszámolás elkeszilése.

Targyi elofinanszirozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesaési program összeallilasa nyomon kovelese es az elszátnolas elkeszitese

2020-05-20 10:58

be/SFPHPO1-02329/2020/MRSz
Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyast Vegző Szervezett
A társasági

adórol ás az osztalékadoról syólö 1996. évi L)00(j, törvény 22/C ~ illeNe a látvány-csapalsport tárriogatasat biztosító támogatási iga7otás kiállításáról.

lelhasználásárol, a iántgalás elszámolásának ás ellenőrzesének. valanűnt visszafizeiesének szabályairol szóló 107/2011, (VI. 30) Korm. rendelet

4.

(1)

bekezdese, továbbá a kö~gazgatási hatósági eljárás es szolgátatás általános szabalyairól szólo 2004. evi CXL, lv. 291 (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti
sportiejlesztési programot jóváhagyni szWeskedjenek,
kelt Budapest, 2020.05. 20.
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Nyilatkozat 2
‚4lulirolt itliósi Fruzsina (hivatalos kepviseló neve), mini a Kérelmezd képviselője
1. kijelentem, bogy a kérelemhen foglalj adatok információk és dokumentumok teljes körűek. valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem. hogy a jóváhagyást végző szervezet a sporlfeileszlést program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adalokal kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyási végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben nieghatarozott sporttejlesztest program módositására, illetve meghosszabbitására irányuló kerelem elblrálására nyitva álló ügyintezési határidő
60 nap. Tudomásul veszem, bogy a Sportszervezelot nem illeti meg a Kel, 71. 5(2) bekezdés a) ponljában meghalarozolt kérelmozelt jog gyakorlása, ha a
szakszövetség o fenti határidőben nem ho? döntést;
4. kijelenlem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bátinely akendszerével szemben esedékessé vált és meg nem tuelett koztarlozása nincs. vagy arra
az illetékes hatóság fizetési konnyltést (részlettizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kiielentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámot, a tánogatásokra
vonatkozó szerződesekben vállalt kötelezettségoil teljesilette,
6. tudomasul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sporliejlesztest program, ha at ellendrzé szervezot a sportszorvezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezart látvány.csapatsport támogolás elszámolásával összefüggésben visszafizetés’ kötelezettségét állapított meg és a Kéretnező azt nem
leljesltetle.
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását kdvetően nem állitható ló a Tao. iv, 22/C. 5, illetve 24/A. S szerinti igazolás, ha a
Sportszervezel a korábbi tamogatási időszakra vonatkozó lezátt látvany-csapatsporl támogalás elszaniolásaval összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget
8. kijeleniem, hogy a Kéreknezó végelszántolási eljarás alatt nem all, ellene csőd- felszámolási. illetve egyéb, a megszőrtterésére irányuló, jogszabályban
meghatátozott e~árás nincs folyamatban. és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem. amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyásI végző szervezet és a Magyar Allamkincstár felhasználja a lejárt koztartozások teljesítése,
illetőleg az adosság bekóvetkezese tényének és összegének megismereséhez
10. hozzájarulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincslár átal működtetett monitoring rendszerben yilvántartott igenylői adataimhoz a jogszabalyhan
meghatározott jogosultak, valamint az Átami Számvevőszok a Korrnanyzati Ellendrzósi Hivatal, a Nemzelgazdasagi Minisztérium és a csekely összeg6
támogatások nyilvántartásában érintell szervek hozzátérjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaugyi kapcsolatoknak az álla,nhaztartasról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a ~rvezel.ennek igazolása céljából szükséges ‘adatait rendel<ezésre bocsátom;
12. tudomasul veszem. hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kereltnező neve, a támogatás tipusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI,
a jóváhagyási végző szervezet es az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
13, hoá1atulok a Kérekiiező adatainak a jóváhagyo szervezet. továbbá az ellenórző szervezei általi kezelöséhoz, valamint vállalom, hogy a személyes adataik
kezelésére szóló engedélyt a beadványaimbon szereplő lermészetes személyektól is beszerzem;
14, kotelezettséget vállalok arra hogy a jelen kéretemben kozött bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körüknényben beálló változásról
haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belut Irásban értesitem a jóváhagyó.. illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben azépitési engedélyhez kotöit tárgyi eszköz beruházás. felüjltás sportcélú ngatlanra irányul. Úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén
üzembe helyezett ingatlan spencélú elsődlegesen piaci alapon törtenó haszaesitasát (jogszabályban meghaiározotl kivólellel) fenntartom, valaminta jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájátulásái arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar AJIam javára & ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely
bejegyzes kötsegének ellenéitéket meglizetem,
b. at adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkezó elsó támogatási igazolas kiállitásat követő évben kezdődd tántogaiási időszaktól számitolt 4,
támogatási időszak végéig a tárgyi eszkoz beruhazást uzembe helyezem, ellenkező esetbeti a támogatás és annak jegybanki olapkamattal novelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését kóvető legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzente helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diaksport események szabadidosport események és mas. közösségi célú (különósen; kulturális turisztikai) események
lehonyolítása celjaból ingyenesen vagy edvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jegcimen használt nem a látvány.csapatspertban múködd Itivatasos sportszervezet tulajdonaban alló ingatlan eselón a sporlcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogc men használom,
e. a jelenértékén legalább S millió fonnI értékű tárgyi eszköz felüjtás esetén a támogatásból niegvalósuló felújtást legalább 5 évig az eredeti
rendelteiésének megfelelően hasznositom, valamznt benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról. hogy erre
at időtartamra a Magyar Állam javára at ingailan-nyilvántartasba at igénybe vett adókedveniteny mértókóig jelzálogjag kerül bejegyzesre,
f. jefenertekón legalább 10 millió forint ertékú targyi eszköz beruházás, folujitás eselen a sportcetú ingatlanfejlesztésre nyilt pályázalei irok ki és a
pályázat’ eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására,
g. vállalom, hogy a támogatás telhasznalásaról olyan anabtikus yilvóntartást vezetek. amely biztosítja a támogatások teljes eflwlönitését, és hozzájártil
a támogatás rendeltetésszerú felhasznajásának jogszabályba meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
16, tudomasul veszem, hegy a támogatás etszariolása soran csak bim ytattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
kelelkezett bizonylatokj<at a laivány-csapaj port támogatását biztosiló támogalási igazolas kiallitasárol, felhasznalásárél, a támogatas elszámolasának és
ellenőrzésének, valamint visszatizetésének szabályairól szóló 107 2011 (VI. 30.) Korm rendeletben foglaltak szerint elszátnolok, és megőrzöm a
jogszabályok állat előírt határidő végéig
17 tudomasul veszem. hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése ás a felhasználás
során kötelező jelleggel bít a Sportszervezet részére és az abban íoglalt előirásoktól eltérni nem lehet;
18 kötelezettseget vállalok, hogy a sportfejjesztési program jóváhagyasa eseteben a jogszabályokban. az értekelesi elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási utmutatóban foglalj eldirasokat betartem ős tudomásul veszem, hegy a nem a jóváhagyasnak, illetve előirásnknak megfelelő felhasználás
esetén az elszamelás vagy erintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és -‘amennyiben felmerül — kamatait
visszafizetem;
19
állalom, ogy a jóváhagyást végző ervezet által jóváhagyott sporttejlesztési program. valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
ekintetobe
honlapon lortenó kó Ic eli kötelezettségnek eleget leszek,
Kelt. Btdapest. 2020. 5,20.
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Nyilatkozat 3
NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (rae. tv.) 22/C. 5 szerinti
látvány.csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. ~ szerinti kedvezményezett célra (Iátvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-fejajánlás (a továbbiakban: Iátvány.csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. NyIlatkozat a kedveznlényezettstátuszáról
Alulirott 1-lollósi Fruzsina, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Pénzúgyőr Spott Korlátot Felelősségű Társaság (kedvezniényezett neve)
aláírásra ogosut képviselője buntetőjogi felelósségem tudalában ezúton nyilatkozom. bogy a Pénz(~gyár Sport Korlátolt Felelősségú Társaság

o a Tao. tv. 4.
o a Tao. iv. 4.

41. pontja szerinti látvány-csapatsporlágban múkődő országos sporiági szakszövetségnek minősül.
42. pontja szerinti látvány.csapatsporlban műkodő amatőr sportszervezetnek minősül amely

hivatásos sporiolótt alkalmaz
D hivaiásos sportolót nem alkalmaz
Aza’ olyan, a spottrol szóló törvényben meghatarozoll szabályok szerint muködő sponiszervezel, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4,5 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
121 a Tao. tv. 4.543. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
Azaz a átvány-csapalsportágak orszagos sportagi szakszövotsege által kiírt vorsonyrondszer.
a) legmagasabb fekiőlr bajnoki osztályában - a veterán koroszlályokra kiírt versenyrendszer kivételével- részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszenvezet,
Vagy
b) alsóbb ba1noki osztályaiban reszt vevő (indulási jogot elnyert) sportszerveze’ abban az esetben ha az ilyen sporiszervezer hivatasos sporlolól
alkalmaz.]
a Tao. lv. 4.543/a, pontja szerinti látvany-csapatsport fejlesztése érdekeben létrelött alapitványnak minosül, amely:
hivatásos sporlolól alkalmaz
hivatásos sportolól nem ajkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint méködő, ulánpotlas-neveles fejlesztését végző alapítvány melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű Cél szerinti tevékenysége — elsősorban utánpotláskoru verse yzókkel kapcsolatos sporttevékenység elősegitése.
lelleteleinek biztositasa lelkeszitő (ecizessel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.j
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcim
2.1. tárgyi eszköz beruházás, feb~jítás

önerő

önerő típusa

D nincs3
O 30%
D So %
D 70%

D mindenfajta állami (Önkormányzati) forrástól mentes sa
D hitel,
0 egyéb forrás: szponzoráció

et

2.2. képzéssel ősszetűggö feladatok

D 30%
0 50%
D 75 %

Jelen spontfejtesaési programban nem pályázott jogctm.

2.3. személyi lellegú ráfordkások

050%

0 mindenfalta állami (önkormányzali) forrástól mentes saját erő
O hitel.
17) egyéb forrás: szponzoráció

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltelési költségei

050%

Jelen sporttejleszlési programban nem pályázoit jogcim

Nnennyiben a 2.1. pont szerinti jogcimhez nem kapcsolódik dnerő (tártogatási intenzöás 100%), nyilatkozom. bogy a lánxigatással énntelt infrastruktúra nem áll
hivatásos sportszervezet hasznólatóban.
Nytlatkozatom a 2.1.2.4. pont szerinti fenti jogcimek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sportievékenységet végző
szervezet (ideérrve a hivatasos sporlszarvozetei, valamint az olyan sporiszorvezete

amolynel

-

a látvany.csapaispori orszagos sportági szakszövotségo

kivételével’ hivatásos sportoló alkalmazásara kerül sor. vagy a támogatással etintett tárgyi eszkőz beruházás, telujitas tekintetében nem teljesülóek a korlatozott
mértékű gazdasági célú létesítmény. vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcelú ingatlan felietelei) esetében a Tao lv. 22/C. 5 (4) bekezdés c)-f) pontja
szerinti mértékeket a lenti jogctmekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/l. S szerinti Szervezet
részére megfizetett látvány-csapaisport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sporlfejlesztési támogatással

a

szarzddós keretohen

juttatott kiegészitó sportlejlesztési tamogatás kivételével összevont értekére kell alkalmazti összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, aTao lv. 22/c. 5(4) bekezdés e).l) pontja szerinti mértékkel
kapcsolatos összeszámitás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján sz infraslruktúra tényleges használata során, utólagosan is
ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás ogclm esetén a lelesztéssel érintett ingatlan hasznositásáról4
P1 Jelen sportfejlesziési program keretében nem pályázom ingattanfejlesztésre.
fl gazdasági tevékenységnek „etn iniitősulő használat.
[Az inlrastruktura igazolt módon p1. kizárölag a kedvezményezett Saját tevékenységeként vegzell utánpótlás., amatőr (szabadidős)- és diák
sportrevékenység céljára szolgai, szert a ramogatás európai iinias versenyjogi ertelemben nem minősül gazdasági tevekenysegnek.]
U korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
lEz esetben a gazdasági tevékenységnek minősulő használai kizátólagoson járulékos jellegű. azaz az intrasiruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg sz intrasirukiúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalekat, E tekintetben
gazdasági tovókenysögnek minósül a herheadás riiján, ellenóntók fejöhen történő utánpótlás., anvítőr (szabadidős)., ás tliáksport célu
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használat is]

o gazdasági tevékenységnek ‘ninósülő használat.
[Az infrastruktúra p1. hivatásos sporltevékenység. illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál. ezért a támogatás európai Liniós
versenyjogi értelemben gazdasagi tevékenységnek minősül. Gazdasági tevekenysegnek minősül a berbeadás útjan, eltenerték fejében
torlénő utánpótlás-. amatőr (szabadidős)-, és diákspon célú használat is]
D kizarólag helyi hatással biró sportcélú ingatlan5
I igen

o nem
(Olyan inlrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskórzettel rendelkezik, látogatoinak jelentős részét az adott államon
belulről vonna és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi lelentőség
megitéleséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos spoi-ttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll. igy a hivarasos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentóségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősithetó úgy, hogy az puszlán a helyi igények kielégitásót szolgálja.
. az egyéb használat (Pl. a kedvezményezetten kivűli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvenyek stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése.6]
.

.

4. Nyilatkozat sportcétú ingatlan üzemeltetési költségei jogcim esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosltásárÓl7
Atulirolt 1-lellósi Fruzsina, ngnt a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Pénzügyőr Sport Korlátolt Felelősségú Társaság (kedvennényezett neve)
aláirásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minósüló hasaiálai kizárólagosan járulékos jellegú. azaz az intrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata netn haladja meg azinlrastruktúra tényleges te~es éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek m4nósul a bérbeadás útján. etlenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-. és diáksport célú
hasznalat is]

Kizárólag helyi hatással btró sportcélú ingatlan fettételei: [Olyan infrastruktúra. amely esetén igazolható hogy korlátozott
vonzáskúrzettel rendelkezik. tátogatóinak jetentős részét az adott államon belülről vonna és támogalása marginális hatással van a határon
átnyúló beruházásokra és letelepedesekre. A helyi elentóség megitélésehez az alabbi szempontok az irányadóak.
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érinlettsége fennáll. Igy a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.
.
az utánpótlás sporlrevékenység ninősíthetó úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégitését szolgálja,
.
a? egyéb használat (p1. a kedvezrnényezelten kMili más sporthasználat koncertek kiállitások, egyéb rendezvenyek stb) mindig eseti
vizsgálat kérdése 8j
jelen sportiejlesztési program keretében nem pátyázok sportcélű Ingattan üzemeltetési költségei jogcim támogatására.
.

Kijelentem, hogy atrwnny ben a kedvezinenyezett djazás ellenében sportolót toglalkozlat. a kéreleinhez rendszeresitett nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok
alapján, és a Tao tv. A. ~ ‘Wa, pontja figyelembevételével tetlem meg.
t%i a támogatott szervezet az Európai Bizottsag SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/to Ős SA.48265 (2017/t’!) számú határozatainak hatalya ala ar ozik, a an.

tv. 30/l. ~-a szerint, jogclmek vonatkozasában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegeszitő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról felhasználásáról. a támogatás elszámolásának ás ellenőrzésének, valamint visszalizetésének szabályairol szóló
107/2011. (.130) Korm endeletben foglaltak szerint koteles elszamoki
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Tudomásul veszem, hogy a lalvány-csapatsport lánogatását biztosító támogatási igazolás kiállilásáról. felhaszaálásáról. a támogatás elszámolásának ős
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabólyairólszóló 10712011. (Vl.30.) Korm. rendelet 2.

(1) bekezdés 1. ős 2. pontok szer nIt szervek jogosultak a

lenti ttyitatkozat valósógtartairnónak vi~gálatára, és amennyiben annak eredménye fleni támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszatizeltetésre kerul.
Kelt Budapest. 2020. 05. 20.

1Htvatásos sportoló: a sportrol szoló 2004. evi I. törvény 1.

(4) bekezdesében niegliatározolt. a latvány-csapalsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló anal, logy ci általa övedelemszerző loglalkozlatásban és d~azás ellenében nyújtott szolgáltatásként lolyiatott sporttevékenység hivatásos
sportlevékenységnek ininősul, amennyiben a részére sportievékenységével összehiggésben a! érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbei juttatas

-

a

sporirendezvónyen való részvetelhoz kapcsotódó utazasi kőfségek ás szállásköltsegek kivötelevel - meghaladja a részvételi költsógat ős a sportoló jövedalmenek
legalább 50 százalékát lesz ki, lüggellenül altol, hogy a sportoló és az érintett sporiszervezel kötött-e egymással munkaszerződési (Tao. N. 4.5 40a. pont).
2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezatényezelt a! 1. pont alaptán hivatásos sportszervezeinek. hivatásos sportolól al<almazi5 amatőr
sportszervezetnek, vagy alapitványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (lelúlitás) hivatásos spornevékenységei
tolyiató szervezet iniraslruktúra fejlesztésére irányul.
3orszagos sportagi szakszövotseg, amatőr sportszervezet. vagy alapítvány esetén vaiaszthatö.
Valamennyi kedvezményezett oseteben kitöltenddt
5A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendót
~

állami támogatas togalmáról szóló bizottsági közlemény (hnp:Ittvi,kormany.hu/tamegatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sporlléreskrnény és annak szolgattalásai tekintetében megállapítható hogy a marginátisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelenwe (mert a!
érintett földrajzi halokor korlátozott elhanyagolható mértékű a kültold, használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), a!
intézkedés helyi hatasúnak tek ntherö.
7ébban az esetben szüksoges kitölteni ha a kedvea-nenyozeit all. pont alapján amatőr sportszervezelnek, vagy alapilvanynak minősül.
8Lasd a 3. pont szerit

[‚

9Lasd 5. labjegyzeti
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulirott [-bllósi Fruzsina (hivatalos kepviseló neve). flint a KéreWnezó képviselője, az alábbi nyilatkozatot leszen,.
Az allalam képviselt spomszervezet a latvany-csapatsportban működő HWATÁSQS sporlszervezeinek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése ás aláirása az elbirálas feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a lenti nyilatkozat a valóságnak megtelel ós kőtelezettségut vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett átozasokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest 2020.05.20.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minde o~jan. a sporlrol szolo torvényben meghatarozolt szabályok szerint rrokodo sportegyesülel
vagy sportvállafl<o.eás, amelyik nem minősül a következő ponlban rneghalározotl hivatasos sporlszervezelnek (a társasági adórol és az osztalékadóról szőlő 1996.
évi 1)00<1, törvényI. ő 42. pontja).
tátvány-csapatsportban müködő hivatásos sportszervezet; a látvány-csapatsportagak országos sportági szakszövetsége által kilrt vetsenyrendszer:
a. legmagasabb lehőtt bajnoki osnályában- a veterán korosaalyokra kurt versenyrendszer kiverelevel . reszt vevo (indulasi jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb balnoki osztályaiban részt vevő (indulasi boot elnyert) sportszervezet abban az esetben, a az ilyen sportszervezel hivalasos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztallyal) működő sporiszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rende[ezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrends?erek bainoki osztályaibon részt vesz(a társasági adóról ős azosztalékadőről szóló 1996. évi L)00<l, torvény4. ~ 43, pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmezó kepviseletébe,i eljárva. a 2020/2021-es tániogatási időszakra vonatkozó sportfejlesaési programmal kapcsolatban büntetőjogi lelelóssegem
tudatában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 00Ml. törvény (a továbbiakban: Ala tv.) alapján a kovetkezó nyilatkozatot teszem.
Klielentem. hogy a Kérelmezó alanya az ÁFA-nak ás kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével keruljön elblrálásra.

Jogolni

Bruttó

Uánpótlás-nevetósi feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, lelújitás támogatása

x

Képzési feladatok támogatása

x

Versenyeztetés tánogatasa
Közreniúködói dj

X

‘.),gcimenként egy válaszható.

Továbbá ktlelenteni. bogy amennyiben a jelen nydalkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be. arról a Magyar Pöplabda
Szövetségét haladéktalanul. de legkésőbb a változást követő 5 napon belül

—

jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával — tájékoztatom.

udomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa iv. által előirt lorditott adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevójeként kötelezett
vagyok oz altatanos forgalmi adó megfizetésére, valan~nt e kórben áfa levonási joggal nem rendelkezem, a, érinlett ügyletet külön számolom el és a, ügylefet
alátámaszto bizonylato(ka)t elkülanitetten nyújtom bo.
t*aáfárulok ahhoz, hogy a Magyar Röpfabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartso és szükség eseten tovabb adatokal kerjen be. valamint e célból a
Nemeet Adó— es Vámhivatalt megkeresse, A’ ilyen jellegű adatszobjáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Rdplahda Szövetség az általános
lorgalmi adóval kapcsolatos ogálfásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, informáciot kerhet.

Kell
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2020, 05. 20.

Rollnsi Fruzsina
ugyvezetó
Pénzügyőr Sport Korlálolt Fetelősségű Társaság

beISFPt-IPO1-02329/2020/MRSz
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Sportszervezet által kapott Pa minirris tárnogatás(ok)
Év.

‘Összeg

Pinziiei~

2018

46985

forint

2019

4 698 579 Ft

forint

2020

4 698 579 Ft

forint

Támogató ~‘iegnevezése

H

wánycsapatspo
.

Atárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

megatás

57301421 Ft

tvány csapaisport lamogalas

57 301 421 Ft

tvány csapatsport támogatás

57 301 421 Ft

-

14095737 Ft

171 904 263 FI

A Kérelmezó képviseletében jelen nyilatkozat aláWasával kötelezettseget vállalok at elektronikus kerelrra rendszerben at Europai Unió mukődeséről szóló
szerződés 107. és 108, cikkének a csekély összegű támogalásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24., 1.0.) (a továbbiakban: De Mininis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra,
Kijeleniem, hogy a jelen nyilatkozat inegtételének penzügyi évében e nyilatkozat kiadasának napjáig igenybe vett valamint az e penzugyi evet megelőző ket
pénzügyi évben a Kéreiniező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összeg0 (de minimis) támogatások együttes ietenéttéke
vonatkozásában az általam szo~áltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
Ellogadom, hogy a Kerelmezőnek a 107/2011. (Vl,30,) Kormány rendeletben (a lovabbiakban. Rendelet) meghatározott 2020. júliusi,. 2021. junius 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasagi adóról es az osztalékról szóló 1996. évi 000Q. törvény (a továbbiakban: Tao iv.) 22/C. ~ (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyt eiiegcl rálorditásokra igénylehető csekély Összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szotgátaton adatok
figyelembevételével van lehetőség.
Tudomásom van arról, hogy a De Minima Rendelet ertelmében bermety három pénzügyi év vonatkozásában az Összes igénybeveti csekély Összegü (de ninimis)
támogatás telenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.
Jeten nyilatkozat alairásával kötelezettséget vállalok arra, hagy a Tao tv 22/C. ~(i) bekezdés cc) pontja alapján 2020. jútius 1. ós 2021. junius 30. közÖtti
támogatási időszakban igények csekély összegű (de mininiis) támogatás fotyositása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi evében és az azt kővető két pénzügyi
évben e támogatás összegének ligyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély bsszegű (de minimis) támogatást.
Kbtetnzetlsegei vatlalek a tamogatashoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt idótartamig törtonó megőrzésére ós a jogosult ilyen irányú fewívása esetén
bemutatásukra.
Kelt’ Budapest, 2020. 05. 20.
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Mellékletek
«M(öztartozásmentességengazok5PDF beerne~sé amölláklótékhez

~ ~l~k’~kJitz~9

Feltöltés / Meglekinzés

~wántartó hatóság igazolása (a kérelmezó szervezetet nyilvántartó Szervezet (bíróság, vagy oagazgatás’ szerv) 30 napnál nem
régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adataitó~

Fájlok száma; 1
Utolsó teltóltés;
2020-02-27 1138 35
Feltőltés / Megtekiniés

lKózjegyzói alálrás-hilelesltéssel ellátott alálrási cimpeldány Vagy Ogyved altal ellenjegyzett aláírás Finta, a támogatott Szervezet
vezelőjótól (meghalalniazas esetén a támogatási kérelem aláirásara és ellenjegyzésere jogosult személyektől is)

Fájlok száma; 1
Utolsó feltöltés:
2020-02-29 18:34:14
Feltöltési Meglekintés

~azolás arról, hogy a pá~áző köztartozásmonles adőzónak minősül (30 napnál nem tógebbi kőzokirallal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmenles adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2020-03-23 12:14:11
Feltöllós / Megtokintes

(25 000 Fl) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján lizetendő Ijazgatási szolgállatási d~ bet,zetését igazoló bizonylat
(10300002- 10564905-49020184)

Fájlok száma; 2
Utolsó fellöltés;
2020-03-23 154219
Feltöltés/ Megleliiniés

ÁFA l*Ilatkozat

Fájlok száma; 1
Utolsó feltöltés;
2020-02-29 20:53:26
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma; 1
Utolsó feltöltés;
2020-02-29 21:00:06

A~dó

Fellöllés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés;
2020-02-29 20:54:16
FelIdItOs / Megtekinlés

~a ~O4~e

letá~se

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma; 1
Utolsó fellöltés:
2020-03-23 15:37:33
Feltöltési Megtetintés
Fájlok száma; 1
Utolsó teltöltés;
2020-02-29 20:59:41
Feltőttés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
020-0 - 92128.21

Kelt: Budapest, 2020. 05. 20.
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DE Minlints ftilatkozal
~ nytat1~zet tetoltése

Aktk~ hallgaioi jogviszonyt gazolo dokumentum

;

_fl-

beISFPI-IFO1-02329/2020/MRsZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztósi program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha vatan~ly indikátor nem értelmezett kérem töltse fel O-vala, adott mezőket)
‘.
.
‚
r Megjegyzé ‚ ‘-~-.-‘‚
.
lndikátor,rnegnevezése
::
Mértékegysó
Klindulási ‚érték
g

‘,“

S

(jelenlegi)

Célérték (támogatási Időszak
vége)

Változás a bázlsév 96
ában

Output indikátorok
Tettes szakember állomány

.

-100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

‘100%

Edzótáborok száma

db

‘100%

Épitelt/relújmtou sportcelú ingatlanok
száma

db

-100%

Épitett/lelúlitotl kiszolgáló
letesilmeny

n12

.‚

Egyéb indikalorok
-100%
-100%
-100%

Javasolt indikátorok a sportiejlesziési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha Valamely indikátor nem értelmezett, kérem toltse fel 0-vaj az adott mezőket)
-

Indlkátor “
megnevezése

Mértékejysé’ Megjegyzé
g
S

“

~

Eredmény indikátorok

KiIndulási érték

(jelenlegI)

‘.

‚‘~Célérték (támogatási időszak
vége)

- -

‚

változás a bázisév 96 t~
L’á&’n
‚‚:

‘,‘-

.

Koroszlályos sportolók száma:

““j

1

U19

fd

1)18

tő

-100%

1)17

lő

-100%

U16

tő

-100%

1J15

tő

-100%

‘100%

Egyéb indikátorok
—

I

‘100%
-100%
‘100%
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be/SFFHFŰ1-02329/2020/MRSz
A projekt költségvetése
•.

Jogolmek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
dij

Közremüködői
díj

Teljes
támogatás

őnerő

Elszánlolatidó
összeg

Teljes
ráfordltás

Személyi jettegű

16 120 975 Ft

166 196 Ft

332 391 FI

16619561 Ft

16519561 FI

33072927 Ft

33239 123 Ft

Tárgyi es4<öz beruhá4ás

468J.910F1

48267Ft

96534Ft

4826711Ft

2068S90Ft

6847034Ft

6895301rt

ebből etőtinans≠rozott
(nem ingatlan)

4 681. 910 FI

48 267 FI

96 534 FI

4 826 711 Ft

2 068 590 Ft

6 847 034 Ft

6 895 301 Fl

ebből ető(tnanszirozotl
(tttgallan)

OFt

OFt

OFt

0F1

OFt

OFI

OFt

ebből utőtinanszirozott

OFt

OFI

OFt

OFt

OFt

OFI

OFt

tAánpótlás-nevelés
letadoloinok IántOgatás

OFt

OFt

OFt

OFI

OFt

OFI

OFt

Képzés

OFI

OFt

OFI

OFt

OF!

OFt

OF!

Versenyeztetés

O FI

0 Ft

0 Ft

OFt

OFt

OR

OFt

Összesen

20802885 FI

214 463 FI

428 925 FI

21 446 272 Ft

18 688 151 Ft

39 919 961 Ft

40 134 424 Ft

.

-

-

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
l0000Ft

2020-05-20 10:58

Tárgyi
1S000FI

Utánpótlás
OFt

Képzés
OFI

Versenyeztetés
OFI

Összesen
25000FI

be/SFPHFO1-02329/2020/MRSZ
A kárelemhez tartozó mellékletek (12 darab)
APA Nyilatkozat
Nálrandó n iatkozat letöltése
pse_20200229220112,pd 1583006006.pdt (Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2020-02-29 2053:26)
6eealtcca7l3dc1 1da68d~67Oa927a27252b64 7Of2ef4Odl52llfSB2Sb3fecta
Közjegyzői aláirás-hítelesitéssel ellátott aláírási címpáldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott Szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására ás ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alawasi 1505483747 1525279743 1556236379 1582997654,p(Il (Szerkesztes alall. 322 Kb, 2020-02.29 13:34:14)
3962a176020t9b79c1d732443372d69c93622eb445909da1655b3104gde41gd0
DE Minlmls Nyilatkozat
Aláirandó nyilatkozat letőltése
pse_20200229220759.pd_1583006331.pdf (Szerkesztés alatt 368 Kb, 2020-02-29 20:59:41)
3BdBfedSg6bS4a3l7a4bn4c58llcidgadl 1 847061d93655l6e1647edc4bd690dc
Egyéb dokumentumok
titlighltrainerniagyarorszagl5_1564974253,pdf (F-iánypótlás, 512 Kb. 2020-03.23 15:37:33)
92777tf069d712792dd0t91 10419560ece02dl66131,tea6ae87da43ct2o’J9054
EMMI nyilatkozat
Alátrandó nyilatkozat letottése
pse_20200229220810.pd_1533006406.pcIí (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020.02-29 21:00:06)
574 74e4600516b235a8b5a4 3f9oe3ba3153bc56593546100040251346c390c96
Aktlv hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum
pse_20200229223714.pd_1583008101,pdt (Szerkesztés alatt. 5Kb, 2020-02.29 2126:21)
e18437b4efac0a9795b60560a4671a6e2gb3246c595c9ct402111c9a4f408cbd
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairdl)
~50 20200227124647.pd_1562799915,pdf (Szerkesztés alatt 95Kb 2020.02-27 11.36:35)
d5465$d3d86le4297e2t94e5293led3ebb511615e4aa7d68a3fc8tb9b3e442ec
(25 000 Ft) A3912011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási dij befizetését igazoló bizonylat (10300002.10564905.
49020184)
ig.szolg di lS849?4539.jpg (l-liánypÓllás, 111 Kb. 2020-03-23 15:42:19) ce124c6c2144bd5a6ea7719h674d871915d378f10b1921505c412bb5b64fa053
pse 20200229223016.pd_1583007705.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb. 2020.02.29 21:21:45)
584c4da47f357 6f5842264210116767edf84831h7037115a81crJd4b6d393ct34
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
koztartozásmentes adózói adatbázisban)
koziart opton_kerelem_002 02329_20200323_1564962051,pd (l-iánypótlás. 42 Kb, 2020-03-23121411)
ec6lecT6aeaec546c1156876u1ö7t1c1f15b4c3c056683e812lc4g68cga4ececd2
koziart_opten_keretem 001 02329 20200227 15827g9242,pdl (Szerkesztés alatt 42Kb, 2020.02-27 11-27
63c11166c7f7388dtad06bd6bri6646c26374f3825a59fat00e9321ed3g0b20e4
2. számú nyilatkozat
Alálrandó n lalicozat le őlzése
pso_20200229220059.pd 1583006056.pdi (Szorkosztés alatt 746 Kb, 2020-02-292054:16)
3ttec88g6cld4fcddeebo6aa3elca7sj,d 192 1c2330eede84d2d2bee5767cd98e
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