
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  III. kerületi Torna és Vívó Egylet

A kérelmező szervezet rövidített neve  III. kerületi TVE

A sportszervezet jogállása:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:  Alanya az ÁFA-nak

Bajnoki osztály:  OB1B

Adószám  18100002-2-41

Bankszámlaszám  18100002-00208210-21010016

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás, Tagdíj, Kiegészítő támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás, Tagdíj, Kiegészítő támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás, Tagdíj, Kiegészítő támogatás

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  1037  Város  Budapest

Közterület neve  Kalap  Közterület jellege  utca

Házszám  1-3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1037  Város  Budapest

Közterület neve  Kalap  Közterület jellege  utca

Házszám  1-3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 1 247 89 66  Fax  +

Honlap  http://www.tve1887.hu  E-mail cím  tve@tve1887.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Scheer Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 941 88 78  E-mail cím  tve@tve1887.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Alföldy Csaba +36 30 393 07 48 alfoldy.csaba@tve1887.hu

A programban foglalkozott közreműködő adatai

Cég neve Képviselő neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Reorg-Consult Kft Antal Ferenc +36 1 792 08 07 info@reorg-consult.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

III.Kerületi TVE Uszoda III.kerületi Önkormányzat III.kerületi TVE 15 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2011-12-12

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2011-12-12

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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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 10 10 10

Állami támogatás 0 0 0

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 30 30 30

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 1190 170 226

Egyéb támogatás 0 475 195

Összesen 1230 685 461

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 31 134 210

Működési költségek (rezsi) 40 14 40

Anyagköltség 20 26 30

Igénybe vett szolgáltatás 8 109 120

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2 0 0

Összesen 101 283 400

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 31 8 8

Működési költségek (rezsi) 8 14 40
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatás Közreműködői Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 6578680 131574  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3035598 60712 Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 0

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatás

2246485 44930 Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 0 Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 0

Versenyeztetés 485611 9712 Bruttó (elkülönítetten kezelt)

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

Az egyesület fő célja, hogy a 3. kerületben az eddigiekhez hasonlóan erős bázisa maradjon a vízilabda utánpótlás-nevelésnek. Az ehhez szükséges vízfelület
biztosítása a korábbi évi TAO programban elkezdett uszodafejlesztés segítségével valósult meg 2017-es évben. Az edzés, versenyeztetés mellett a rendelkezésre
álló vízfelületet a szabadidejükben hobby szinten sportolni kívánók számára is nyitott. Az edzők megfelelő szakképzettségének megszerzését is prioritásként tartja
szem előtt az egyesület, a játékosok számának növelése is folyamatos, hosszú távú cél. 

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

Nem releváns. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A 2017/18-as támogatási időszakban az (al)jogcímekre tervezett kiadások a következőképpen alakulnak: - Személyi jellegű: havi rendszerességű - Tárgyi eszköz: a
beszerzés várhatóan a bajnokságok időpontját megelőzően kezdődik - Személyszállítás: arányosan oszlik meg a támogatási időszakban, az egyes bajnokságokhoz,
edzőtáborokhoz kapcsolódik - Bérleti díj: folyamatosan illetve bajnokságokhoz kapcsolódóan kerül kifizetésre - Szállás,étkezés: edzőtáborokhoz, valamint az egyes
bajnokságokhoz kapcsolódik - Gyógyszerek: szükség szerinti időpontban vásárolja az egyesület, illetve az egyes bajnokságok időpontját megelőzően - Nevezési
költség: az egyes bajnokságokhoz kapcsolódik - Verseny- és játékengedélyek: az egyes bajnokságokhoz kapcsolódik - Rendezvényszervezési költség: az egyes
bajnokságokhoz kapcsolódik 

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 egyesület célja a szakszövetségi stratégiával összhangban a vízilabda sportolói tömegbázis kialakítása, a sportág népszerűsítése. A versenysport támogatását
hosszú távú befektetésnek tekinti az egyesület, a megfelelő tárgyi és szakmai feltételek kialakítása több év elteltével eredményezheti, hogy az egyesület egyre inkább
érdemben tudja majd felvenni a versenyt a sportágban erős egyesületekkel. 

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

Azzal, hogy a lakosság egy része -elsősorban a fiatal korosztály- egészséges életvitelre szokik rá a sportolással, az egész társadalom nyer, hiszen várhatóan
kevesebb egészségügyi kiadással kell majd számolni ezen generáció felnőtt évei alatt. A sportszerető fiatalok a társadalom hasznos, szerves tagjává tudnak válni. A
gazdasági hatások körforgás jelleggel jelennek meg: a sportolás által teremtett szükségletek miatt kialakuló kereslet bevételeket eredményez a sportszerforgalmazók
számára. Ezen bevételek pedig jobb kínálatot is eredményeznek.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

********** EKHO 164 12 500 000 Ft 100 000 Ft 7 200 000 Ft

********** EKHO 164 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

********** Normál 164 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2460 180 900 000 Ft 180 000 Ft 12 960 000 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Sportszakember
neve

Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat

kiállítójának neve

Szak Végzettsé
g

Indoklás Végzettséget
igazoló

dokumentum

********** Szakosztályvezető Szinergia Üzleti
Szakképző Iskola

edző vízilabda
sportedző

Szakosztályvezetői feladatokat lát el.

********** Edző Szinergia Üzleti
Szakképző Iskola

edző vízilabda
sportedző

Az egyesület vezető edzője.

********** Uszodavezető ConsaQua Bt vízforgató
berendezéskezelő

- Az új uszoda vezetője

********** Úszómester Vízgazdálkodási
Intézet

uszodamester - Úszómester jelenléte az uszoda
nyitvatartási idejében kötelező

********** Úszómester Griff Kft uszodamester - Úszómester jelenléte az uszoda
nyitvatartási idejében kötelező

********** Úszómester Ariadne Szakképző
Iskola

mentőőr - Úszómester jelenléte az uszoda
nyitvatartási idejében kötelező

********** Uszoda gépész Török Tanoda Kft klórgáz- és
vegyszeradagoló

- Az uszoda biztonságos működésének
feltétele a képzett uszodagépész
alkalmazása

********** Uszoda gépész - - -

********** Uszoda gépész - - -

********** Recepciós Bródy Imre
Gimnázium

- Érettségi Az uszoda recepcióján versenyzők
fogadása.

********** Recepciós Temesvári Perbált
Ferences Gimnázium

- Érettségi Az uszoda recepcióján versenyzők
fogadása.

********** Recepciós Szegedi SzK
Centrum

- masszőr Az uszoda recepcióján versenyzők
fogadása.

be/SFPHP02-02092/2017/MVLSZ

2017-12-08 17:19 6 / 29



2017/18 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Sportszakember neve Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat

kiállítójának neve

Szak Végzettség Indoklás Végzettséget
igazoló

dokumentum

********** Takarító - - -

********** Takarító - - -

********** Takarító - - -

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

6381320 65787 131574 6578680 6578680 13091574 13157361
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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/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Egyéb Taktikai tábla db 2 0 0

Sporteszközök Gumikötél (kék 120 cm) db 5 13000 65000

Sporteszközök Gumikötél (sárga 120 cm) db 5 13000 65000

Sporteszközök Gumikötél (tömör) db 1 3000 3000

Sporteszközök Lövőfal db 2 500000 1000000

Sporteszközök Medicinlabda (1-3 Kg) db 9 4500 40500

Sporteszközök Versenylabda db 20 15000 300000

Sporteszközök Vízilabda db 30 15000 450000

Sporteszközök Vízilabda kapuháló db 3 50000 150000

Sporteszközök Labdatároló háló db 2 3000 6000

Sporteszközök Labdatároló zsák db 2 6000 12000

Informatikai, műszaki
berendezés

Számítógép (asztali) db 1 0 0

Informatikai, műszaki
berendezés

Monitor (asztali szgéphez) db 1 0 0

Informatikai, műszaki
berendezés

Egér (optikai, wireless) db 1 0 0

Sportfelszerelés, ruházat Fürdőköpeny db 18 17000 306000

Sportfelszerelés, ruházat Melegítő (alsó,felső) db 18 20000 360000

Sportfelszerelés, ruházat Papucs db 18 4000 72000

Sportfelszerelés, ruházat Póló (T-shirt) db 18 4000 72000

Sportfelszerelés, ruházat Póló (Galléros) db 18 6000 108000

Sportfelszerelés, ruházat Rövid nadrág db 18 4000 72000

Sportfelszerelés, ruházat Hátizsák db 18 8000 144000

Sportfelszerelés, ruházat Úszódressz db 18 9000 162000

Sportfelszerelés, ruházat Úszósapka db 36 2000 72000

Sportfelszerelés, ruházat Vízilabda sapka (garnitúra) szett 2 170000 340000

Sportfelszerelés, ruházat Páncéldressz db 20 15000 300000

Uszodai berendezések,
felszerelések

Labdafogó háló db 1 0 0

Informatikai, műszaki
berendezés

Kamera (analóg, digitális) db 1 0 0

be/SFPHP02-02092/2017/MVLSZ

2017-12-08 17:19 8 / 29



be/SFPHP02-02092/2017/MVLSZ

2017-12-08 17:19 9 / 29



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/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Informatikai, műszaki
berendezés

Projektor db 1 0 0

Informatikai, műszaki
berendezés

Televízió (síkképernyős 102 cm) db 3 0 0

Informatikai, műszaki
berendezés

Számítógép (asztali) db 1 0 0

Egyéb hűtőgép db 2 0 0

Egyéb fénymásoló db 1 0 0

Egyéb íróasztal db 3 0 0

Egyéb forgószék db 3 0 0

Egyéb szekrény db 3 0 0

Egyéb egér db 2 0 0

Uszodai berendezések,
felszerelések

Labdafogó oldalháló db 1 0 0

Sporteszközök Medicinlabda (1-3 Kg) db 4 4500 18000

Sporteszközök Medicinlabda (4 Kg +) db 16 8000 128000

Egyéb fekvőtámasz álvány db 20 0 0

Egyéb haskerék db 20 0 0

Egyéb gravitációs csizma db 4 0 0

Egyéb olimpiai rúd tárcsa db 100 0 0

Egyéb olimpiai rúd db 4 0 0

Egyéb Gumiburkolat db 96 0 0

Egyéb fit life db 0 1200000 0

Egyéb fotocella db 0 1000000 0

Egyéb táplálék kiegészítő db 0 6000 0

Egyéb box kesztyű kicsi db 8 0 0

Egyéb box kesztyű nagy db 8 0 0

Egyéb boxzsák db 4 0 0

Egyéb D-band db 20 0 0

Egyéb Mászókötél db 8 0 0

Egyéb bosu db 4 0 0

Egyéb tolóckodó db 1 0 0

Egyéb beltéri funkcionális keret db 1 0 0

Egyéb álló sulytartó db 1 0 0
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Egyéb fali rúdtartó db 1 0 0

Egyéb Plyobox nagy db 1 0 0

Egyéb Plyobox közepes db 1 0 0

Egyéb Gyűrű db 2 0 0

Egyéb G-felx keret db 1 0 0

Egyéb 20 fős autóbusz db 1 0 0

Egyéb RIP trainer db 4 0 0

Uszodai berendezések,
felszerelések

Mobil lelátó db 1 0 0

4 245 500 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

2944530 30356 60712 3035598 1300970 4306212 4336568
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 0 0 0 0 0 0

Utóf. 0 0 0 0 0 0 0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

2017/18 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése

Tényleges csapatok
száma

Látens csapatok
száma

Elméleti gyereklétszá
m

Tényleges
gyereklétszám

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

1 1 40 15 1 15

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 0 0

Gyermek leány 15 1

Serdülő fiú 0 0

Serdülő leány 0 0

Ifjúsági fiú 0 0

Ifjúsági leány 0 0

Összesen 15 1

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás

Versenyző
neve

NSSZ szá
m

Felnőtt / UP válogatottság
dátuma

OB I-es szereplés bajnoki
évada

Sportszervezetünkben igazolt versenyző (-tól
–ig)
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/2018-as támogatási időszakban maximálisan igényelhető teljes támogatás UP jogcímen

Sportszervezet
kategória

besorolása

Alaptámogatás
összege

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás Igényelhető támogatás
összesen

játékosonként

Gyerekek száma alapján
igényelhető maximum

támogatásVálogatott/OB1-
es játékosok

száma

Igényelhető
összeg

játékosonként

Igényelhető
összeg

összesen

E 150 000 Ft 0 100 000 Ft 0 Ft 150 000 Ft 7 500 000 Ft

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés,
ruházat

Edző cipő db 0 20000 0

Sportfelszerelés,
ruházat

Fürdőköpeny db 19 17000 323000

Sportfelszerelés,
ruházat

Melegítő (alsó,felső) db 19 20000 380000

Sportfelszerelés,
ruházat

Papucs db 19 4000 76000

Sportfelszerelés,
ruházat

Póló (T-shirt) db 19 4000 76000

Sportfelszerelés,
ruházat

Rövid nadrág db 19 4000 76000

Sportfelszerelés,
ruházat

Hátizsák db 19 8000 152000

Sportfelszerelés,
ruházat

Úszódressz db 19 9000 171000

Sportfelszerelés,
ruházat

Úszósapka db 19 2000 38000

Sportfelszerelés,
ruházat

Úszószemüveg db 19 3000 57000

Sportfelszerelés,
ruházat

Vízilabda sapka (garnitúra) szett 0 170000 0

Sportfelszerelés,
ruházat

Páncéldressz db 28 15000 420000

Sporteszköz Vízilabda db 0 15000 0

199 291 000 Ft 1 769 000 Ft

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

Kategória Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

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

Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák
száma / hét

Hetek száma Bérleti díj összesen (Ft)

Uszoda, teljes
medence

Gyermek leány 30000 6 1 180000

30 000 Ft 6 1 180 000 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember megnevezése Korosztály Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

********** Gyermek leány Normál 164 0 230 000 Ft 54 050 Ft 0 Ft

164 0 230 000 Ft 54 050 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Sportszakember neve Munkakör Edzett
csapatok

száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló

okirat kiállítójának neve

Szak Végzettség Melléklet

********** Edző 1 MVLSZ Edzőképzés Vízilabda Edző

2017/18 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás

Belföldi Nem releváns Szállás + félpanzió 15 0 12500 0

Belföldi Nem releváns Szállás + félpanzió 15 0 12500 0

2017/18 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Úti cél Személyszállítási költségek
típusa

Mennyiség Mennyiségi egysé
g

Egységár Összesen

Bajnoki
mérkőzés

Busz kicsi (<20 fő) 200 km 250 50000

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1769000

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0

Személyszállítási költségek 50000

Nevezési költségek 50000

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 240000

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 139700

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 180000

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0

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

Összesen 2428700

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

2179091 22465 44930 2246485 249609 2473630 2496095
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

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 0 0 0 0 0 0
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Szakképzés

Az idei évtől szakképzésre pályázat benyújtása nem lehetséges, a tervezett képzseket az általános képzéseknél kell feltüntetni, illetőleg a személyi
jellegű ráfordításoknál, a Jóváhagyási Irányelvnek megfelelően.

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

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)

0 0 0 0 0 0 0
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Versenyeztetés

A 2017/18-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Korosztály Részvételi,
nevezési díjak

A versenyez- 
tetéssel

kapcsolatos
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Verseny- 
engedélyek,

játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

Felnőtt 75000 150000 0 0 150000 150000 525000

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

471043 4856 9712 485611 53957 534712 539568
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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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 131574 131574 65787 197361

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

60712 60712 30356 91068

Utánpótlás-nevelés 44930 44930 22465 67395

Versenyeztetés 9712 9712 4856 14568

Összesen 246928  370392

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A szervezet a 2017-18-as sportfejlesztési programját egy közreműködő szervezet segítségével nyújtja be. Ezen
szervezet megbízása tartalmazza a programmal kapcsolatos adminisztráció lebonyolítását, az előrehaladási jelentések
és az elszámolás összeállítását, valamint a teljes pályázati dokumentáció kezelését.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A szervezet a 2017-18-as sportfejlesztési programját egy közreműködő szervezet segítségével nyújtja be. Ezen
szervezet megbízása tartalmazza a programmal kapcsolatos adminisztráció lebonyolítását, az előrehaladási jelentések
és az elszámolás összeállítását, valamint a teljes pályázati dokumentáció kezelését.

Utánpótlás-nevelés A szervezet a 2017-18-as sportfejlesztési programját egy közreműködő szervezet segítségével nyújtja be. Ezen
szervezet megbízása tartalmazza a programmal kapcsolatos adminisztráció lebonyolítását, az előrehaladási jelentések
és az elszámolás összeállítását, valamint a teljes pályázati dokumentáció kezelését.

Versenyeztetés A szervezet a 2017-18-as sportfejlesztési programját egy közreműködő szervezet segítségével nyújtja be. Ezen
szervezet megbízása tartalmazza a programmal kapcsolatos adminisztráció lebonyolítását, az előrehaladási jelentések
és az elszámolás összeállítását, valamint a teljes pályázati dokumentáció kezelését.
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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: Budapest, 2017. 12. 08.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Scheer Sándor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

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

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,

2. sportegészségügyi berendezést,

3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.

Kelt: Budapest, 2017. 12. 08.

..........................................................
aláírás
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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 Scheer Sándor (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó III. kerületi Torna és Vívó Egylet

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a III. kerületi Torna és Vívó Egylet

(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: Önkormányzati támogatás, Tagdíj, Kiegészítő támogatás

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

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: Budapest, 2017. 12. 08.
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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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ÁFA Nyilatkozat

A 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.

A 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.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Vízilabda

Szövetséget haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség az 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 Vízilabda Szövetség

az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2017. 12. 08. Scheer Sándor 
elnök 

III. kerületi Torna és Vívó Egylet
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2017. július 1. - 2018. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

? 0 HUF ---- 60000000

0 Ft 60 000 000 Ft

Kelt: Budapest, 2017. 12. 08.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 3 2

Edzőtáborok száma db

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

Egyéb indikátorok:

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő

U18 fő

U17 fő 0 15

U16 fő

U15 fő 15 25 0.6666666666667

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 6381320 65787 131574 6578680 6578680 13091574 13157361

Tárgyi eszköz beruházás 2944530 30356 60712 3035598 1300970 4306212 4336568

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2944530 30356 60712 3035598 1300970 4306212 4336568

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 0 0 0 0 0 0

- ebből utófinanszírozott 0 0 0 0 0 0 0

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2179091 22465 44930 2246485 249609 2473630 2496095

Képzés 0 0 0 0 0 0 0

- ebből általános képzés 0 0 0 0 0 0 0

- ebből szakképzés 0 0 0 0 0 0 0

Versenyeztetés 471043 4856 9712 485611 53957 534712 539568

Összesen 11975983 123464 246928 12346375 8183217 20406128 20529592

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10000 15000 10000 0 10000 45000
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A kérelemhez tartozó mellékletek (52 darab)

ÁFA nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

vl_iii.ker_afa-nyilatkozat_1504009377.pdf (Hiánypótlás, 386 Kb, 2017-08-29 14:22:57)
463025ede845e9a5f2bb6ce2aefeff180b1399c11a8117335950084f202919f5

vl_iii.ker_afa_nyilatkozat-signed-s_1493454369.pdf (Szerkesztés alatt, 379 Kb, 2017-04-29 10:26:09)
32d7a28636fbf4768960e196222c891f499d389a3a42ab13c9539deafc814a29

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)

alairasicimpeldanyscheersandor_1493454850.pdf (Szerkesztés alatt, 422 Kb, 2017-04-29 10:34:10)
cced627698d80455a50b2e00ad20dced1d4599efecaf5f3da211a0991aca2d30

De Minimis nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

vl_iii.ker_de_minimis_nyilatkozat-s_1493454356.pdf (Szerkesztés alatt, 382 Kb, 2017-04-29 10:25:56)
f7cabd773aa1049af698c60269ad92d758c302b6840467aed6da948d977e21c3

Egyéb dokumentumok

vl_iii.ker_uszodakihasznaltsag_1509960340.pdf (Hiánypótlás, 381 Kb, 2017-11-06 10:25:40)
f4ea98037e297f4e7fe6f75fa211ddd5d9b747503896e6edd31459fc29e0d6c3

vl_iii.ker_targyieszkozok_nyilatko_1509962678.pdf (Hiánypótlás, 192 Kb, 2017-11-06 11:04:38)
27b52a998e1f3c7ad3269e29f437d5bd5767209a275d2345883411979752ef33

vl_iii.ker_uszodaberletszuksegess_1509964988.pdf (Hiánypótlás, 164 Kb, 2017-11-06 11:43:08)
336087a1555d4ee8056ce30811944c8af8abd9a13c9e16922262bf92d6a7df33

arajanlat_77gym_1504009300.pdf (Hiánypótlás, 849 Kb, 2017-08-29 14:21:40) b2cab809933f9cab9100e7deafaa52eec22e6f46a8a30265b9f1ba49bd665e34

arajanlat_77gym_markanevvel_1504009304.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-08-29 14:21:44)
4b4e5c28b407aa8ef87178ae2c5f508ee2b9e536ffd88fa67dfd8d7dcee945b9

ivecoarajanlat_1504009318.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-08-29 14:21:58) e4a75261127a8ce533f801238545f65ac1ffed63d0a79f54d1b7e720c1962a9a

ajanlat11.05.2017lelato_1504009326.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-08-29 14:22:06) 57e7452ae97582438c2fb89389eaa89f65382eb9fcf78fba931f629b345f6b4a

nyilatkozatzoufal40nyilatkozat_1504009346.pdf (Hiánypótlás, 178 Kb, 2017-08-29 14:22:26)
79b20deeca905267cf327e48e76ff3e593ca007f755d7c429bdb8d46bc1c4bc5

arajanlat_garasportkft._1504009414.pdf (Hiánypótlás, 164 Kb, 2017-08-29 14:23:34)
950e77517eba65a8dedb2e32b01347de69be616336cf50f04bd9d9993f7d4056

nyilatkozatkistelekidora80ora_1504015874.pdf (Hiánypótlás, 174 Kb, 2017-08-29 16:11:14)
657f58c1e03546aa587dc9551f6f237cb2a56be36310493c821ce1d4626f94e0

arajanlat_bosu_1504017973.pdf (Hiánypótlás, 332 Kb, 2017-08-29 16:46:13) 8dec815edb6bfb16d228549c4d0c6ff600aa3587ea09668e5751803e564a30f3

ajanlatok_1504018014.pdf (Hiánypótlás, 92 Kb, 2017-08-29 16:46:54) c54aef61d8d5e5731ec56e4c195244fa8e7b5282ced406ac7f32ea8dd2053f61

arajanlat_fitlighttrainer_1504026668.docx (Hiánypótlás, 9 Mb, 2017-08-29 19:11:08) facfe9e23ff236040995a30f9f362379d2b65892908cf8d4137c44237bb228a3

arajanlat_biotechusa_1504026677.docx (Hiánypótlás, 418 Kb, 2017-08-29 19:11:17) 8f1a1ff01d7219dd7bedfd4f7468fd5dc22714c1da50639f8070e672544c9c98

arajanlat_riptrainer_1504026682.docx (Hiánypótlás, 293 Kb, 2017-08-29 19:11:22) 8ddc50f00fceec61877bb3d01787f0a2dd7da8c3ae0f915e6ce4548e18192af2

nyilatkozatkistelekidora80ora_1504026744.pdf (Hiánypótlás, 174 Kb, 2017-08-29 19:12:24)
657f58c1e03546aa587dc9551f6f237cb2a56be36310493c821ce1d4626f94e0

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

vl_iii.ker_emmi_nyilatkozat-signed__1493454342.pdf (Szerkesztés alatt, 399 Kb, 2017-04-29 10:25:42)
c2a2d991ba1bf8f62bf55a5535ef62141714f0b0fa35170a3d7870cdc19bd8ce

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

fovarosi_torvenyszek_igazolas_20170_1493597065.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-05-01 02:04:25)
ffa42eb5adbf19eca0aa6f39765d7a350e525050de338b6a4998771a9cf0ea5e

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

vl_iii.ker_eljarasidij_1504026779.pdf (Hiánypótlás, 84 Kb, 2017-08-29 19:12:59) 95a807d944904df92535d8ca98bab0d73da5aaaeef7552eb418af0eff3dc4f94

vl_iii.ker_eljarasidij_1493454330.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-04-29 10:25:30) 95a807d944904df92535d8ca98bab0d73da5aaaeef7552eb418af0eff3dc4f94

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

adoigazolas_201704_1493597049.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2017-05-01 02:04:09)
66cb1a33d7e4ca478f606d044be3d90498dad82b168b5369e0b0dd3337d12ad7

2.sz. nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

vl_iii.ker_2sz_nyilatkozat-signed_s_1493454362.pdf (Szerkesztés alatt, 384 Kb, 2017-04-29 10:26:02)
756d15a7bc50177b8061331f0609af48a02a19a921cbe1249ab3b10705e0c824

Rendezési, felkészítési képzési költségek részletezése
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vl_iii.ker_rendezesikoltsegek_te_1504026768.pdf (Hiánypótlás, 29 Kb, 2017-08-29 19:12:48)
14710b5222b127d929b6f33390499dabe7bf99b5a3ebd553aeb8bd681d5b3f97

vl_iii.ker_rendezesikoltsegek_te_1493454809.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2017-04-29 10:33:29)
14710b5222b127d929b6f33390499dabe7bf99b5a3ebd553aeb8bd681d5b3f97

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

vl_iii.ker_berletidijak_tervezes_1493454799.pdf (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2017-04-29 10:33:19)
e3f765b9e77ffe7a56dd1134dc5fdf6c2fb6db6e1ca13e2ce2e80a3894b20488

Kovács László végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

kovacslaszlo_uszodavezeto_1509959165.jpg (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-11-06 10:06:05)
ba6122a5f405f658767b2b0e8343a0667bfba94cd9835f1fdefa16789487dd99

Németh Ottó végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

nemethotto_uszomester_1509959275.pdf (Hiánypótlás, 460 Kb, 2017-11-06 10:07:55)
d1ca54d96c638899feb20f63243dccc2dc853a3ee9fa4f4ca22a9c3932a6e0ee

kovacslaszlouszomeseter_1504009553.jpg (Hiánypótlás, 1018 Kb, 2017-08-29 14:25:53)
0490946a7b5e0914dac0789fa26be93f41f38dbde87e2a36c95e4c0b169ee7c2

Rákhely Martin végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

rakhelymartin_uszomester_1509959329.pdf (Hiánypótlás, 361 Kb, 2017-11-06 10:08:49)
c48dfef4ec8df1c0ec83c7ce47b20d9d51c57394ea370d034b8a7451d1fe8749

Nagy Levente végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

nagylevente_uszodamesterbiz..pd_1509959438.pdf (Hiánypótlás, 158 Kb, 2017-11-06 10:10:38)
1d22c94d54a5db8a8e3818655910a0edb0676dc44e32809eafdbc281e430ca0a

Makai Attila végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

makaiattila_klorgaz_1509959543.pdf (Hiánypótlás, 191 Kb, 2017-11-06 10:12:23) 55eaf00e9db6a672a65c72ebb2f099042db52612f638361a0aa4f84dd5905733

makaiattila_gepesz_1509959557.pdf (Hiánypótlás, 154 Kb, 2017-11-06 10:12:37) 87343fea53a41f6b2f12ad3000fd679b25b647f9cb1934fa3128a6a0bd32b3b2

Földesi Fatime végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

foldesifatime_2017.05.02-tol_1509959736.pdf (Hiánypótlás, 281 Kb, 2017-11-06 10:15:36)
2dece51b4ed1afb999ac766cabd4b7d405f0dc9d2b75e78fd97a5519efad3af8

foldesifatimerecepcios_1509959773.jpg (Hiánypótlás, 614 Kb, 2017-11-06 10:16:13) c3ea83405bee4f4c602fa581314a040040d7b0917ffbd0f113110fdbd9fcfc8c

agostonrecepcio_1504009488.pdf (Hiánypótlás, 45 Kb, 2017-08-29 14:24:48) cb4e840ace6eaa6dd4be8f5d3177b097af31749c57356eef485d5f5b2cd21cfd

Nagy Zsombor végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

nagyzsombor_2017.04.25-tol_1509959826.pdf (Hiánypótlás, 175 Kb, 2017-11-06 10:17:06)
dbe68b4c182ba57d3c0f1170cc9e3d27ae193d71a83f904288b477a8d8f64951

nagyrecepcios_1509959835.pdf (Hiánypótlás, 309 Kb, 2017-11-06 10:17:15) 8ab66328611e5f4582de44f2ec697a176fbff77a2fabafd137c6df08b2d86469

foldesifatimerecepcios_1504009497.jpg (Hiánypótlás, 614 Kb, 2017-08-29 14:24:57) c3ea83405bee4f4c602fa581314a040040d7b0917ffbd0f113110fdbd9fcfc8c

Ágoston Berta végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

agostonberta_2017.07.03._1509959889.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-11-06 10:18:09)
d11d1e42e333007935eac99fc56a5a6748daf853f5f9466696c7116b79404aeb

agostonrecepcio_1509959894.pdf (Hiánypótlás, 45 Kb, 2017-11-06 10:18:14) cb4e840ace6eaa6dd4be8f5d3177b097af31749c57356eef485d5f5b2cd21cfd

nagyrecepcios_1504009504.pdf (Hiánypótlás, 309 Kb, 2017-08-29 14:25:04) 8ab66328611e5f4582de44f2ec697a176fbff77a2fabafd137c6df08b2d86469

Kisteleki Orsolya végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

kisteleki_orsolya_mvlsz_1509973050.pdf (Hiánypótlás, 153 Kb, 2017-11-06 13:57:30) f44894ca667946fff7f4c24c44994bf5bf748c1821cb19d662e177da5c3a1ad0

kisteleki_orsolya_1493130928.pdf (Szerkesztés alatt, 274 Kb, 2017-04-25 16:35:28) f13eb14665185bf465e47d95609e9f317441c7547ef57c34522a96e7bfe46386

Asztaller Attila végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

sagoditakarito_1504009515.pdf (Hiánypótlás, 66 Kb, 2017-08-29 14:25:15) fa06cd651bc6e06ae55fdff5b9bc1e6c4a0f5a5304d1f5a263e4d82f38fa0192

Kisteleki Dóra végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

kisteleki_dora_1493130941.pdf (Szerkesztés alatt, 284 Kb, 2017-04-25 16:35:41) 4294ddebb49dd28926eaa6a9c1c43ebb7efb355e0802293376f8c6b6c63819c3

Zoufal Norbert végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

edzokepzesigazolasok_1493387481.pdf (Szerkesztés alatt, 513 Kb, 2017-04-28 15:51:21)
bd011dc2a01c18a3f71f52dd4ebc59feb57c9f37722bb0bfbefe65fd405a584e

zoufalnorbert_2016.08.22-tol_1504009431.pdf (Hiánypótlás, 144 Kb, 2017-08-29 14:23:51)
4f12c98461e1199c52ea5f6c87cd740e287861d05f0b1298f2e86679465d4025

zoufalnorbert_modositottmunkaszer_1504009436.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-08-29 14:23:56)
f0e69e05ab3415bcb732241ff9b156371d2807bfbf98cc632154cf3858a1b031
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