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A ké relmezó adatai
Ké relmező adatainak beemelé se OPTEN-bő|

A ké relmező szervezet teljes neve

Ké Zisuli üánpótlás

A ké relmező szervezet í övidí tett neve

"Ké ásUli" Alapí tVány
5h9

Gazdálkodási í ormakód
A ké relmező szervezet

Alapí ttvány

státusa:

Amatőí

lB

Bajnoki osaály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályáZatban igé nyelt
köllSé gek tekinteté ben

Ngm alanya az ÁFA-nak

Adósám

1835776t-t-42

Banksámiaszám

517oo155-10014042_
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Nyilatkozat tárgyi e§Zköz beruháZáS, í elú jí tásiogcí m eselé n a í e.|lesáé ssel é rintett ingatlan hasznosí tásáról:
Jelen Sportfejleszé si program keí eté bennem pályázok ingatlan í ejleszté sre

Kiárólag helyi hatáSsal bí ró sportcé lú ingatlan:
Nem í eleváns
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Telefon
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Aké pviselő adatai
A ké relmező hivatalos ké lrviselőié nek neve

szabó Lászóné

A kárelmező hivatalos ké pviselőjé nek beosztása

kuratóriumi elnök
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Kapcsoláí taí tó neve

M

Balla Gábor

obiltelefonszám

+36 30 532 46 67
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Felk. é s
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L2
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Aké relmező szervezet megalakulásának időpontja: 1999-11-14

Atevé kenysé gé nekmegkezdé sé nekidőpontja:1999-11-14
Ajogelőd szervezet neve (amennyiben

í eleváns):

Ké zjsuli L,ltánpótlás Alapí tvány

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1999-11-14
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Vagyoni helyzet, igé nyelt támogatá§ összevont bemutatása

BeVé tel

2g20

2019

2018

önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Álamitámogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saiát bevé tel {pl.: iaqdl], jegybevé tel)

4,7 MFt

4,9 MFt

5,3 lVFt

27,3 MFt

78,7 MFt

95 MFt

Egyé b támogatás

15,3 MFt

21 MFt

27 MFí ,

ósszesen

47.3 MFt

104,6 MFt

L27,3 MFl

Látvány-csapatsport támogatásból

Sármazó beVé tel

2§20

20í .9

2018

Kiadás

58,8 MFt

56 MFt

31,7 irlFt

4], MFt

4 MFt

7,6 MFt

8,5

lgé nybe Vett Szolgállatás

13 MFt

12,3 MFl

15 MFt

Egyé b, máshova nem sofolható kiadások

B,4 MFt

1,4 MFt

2,B

összesen

43,2 MFt

111.8 MFt

123.3 MFt

Szemé lyi (bé r é s bé riellegű t járUlókai)

16,1 MFt

i,4űködé Si kóltsé gek (rezsi)

L,7

Anyagköltsé g

Mú ködé si költsé gek

2020-05-06 13:58

63,53 MFt

MFi

88,34 MFl

l\,{Ft

l\,4Ft

102,8 MFt
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Melyiogcí mé kí eadia be a ké relmet?

Jogcí m
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i

§]
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x
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Tárgyi es*öz beruháás, í elú jí tás

n

oFt

!

0Ft

Előí inanszí rozott (nem ingatlan)

Tárgyi esz{öZ beruháás, felú .ií tás
Előí inansZkozott (ingafl an)

Tárgyi esr(öZ beruhá7ás, í elú jí í ás
LJtófinanszí roZoti

Ft

0Ft

oFt

Bruttó (nem alanya aZÁFA-nak)

0Ft

0Fl

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

!

Ké pé s

tr
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Ft
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Köaeműködői

oFt

D
X
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s

192247 Fl

ilFA-nak)
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ké relem ré szletes leí rása
ismeí tesse a ké relmező szelvezet2020l2I-es

támogatá§i

időszakfa Vonatkozó sportí ejleszé si programját aZ alábbi bontásban:

Helyzetelemzé §, lé tesí tmé nyí elté telek,Valamint a sportszervezet jelenlegi helyzeté nek bemutatása:
A Ké 2suli üánpóilás Alapí tvány cé liában megí ogalmazott utánpótláskOrú ké zif,.bduók nevelóse, oktatása, VerSenyeaeté se, Va!amint aZ iskolaköteles tanUlók köré ben
a sportág né pszerú Sí té §e §zerepel tevé kenysé günk kóZött a fő cé ]ké nt,Munkánkat ú gy vé gezzük, hogy megí eleljünk a Magyar Ké Zilabda SZöVetsé g sportágfejleszlé Si
programjának.TeVé kenysé günket Budapest területé n vé geaük, N,lUnkánkra jellemző a gyermekközpontú ,é lmé nykóZpontú spoí tági oktatás, különös tekintettel a
fiatalabb korosáályok eseté ben. Lótesftmé nyekkel nem í endelkezünk, mUnkánkat é Vek óta Ugyanazokban a bé relt lé tesí tmé nyekben vé gezük, MindeZ mutatja, hogy
a bizalom kialakult é s tartóS á bé rbeadók ré szé ról, amit a TAo í ámogatások e cé lra í ordí tható fé sze tesz lehetőVé . Jelenleg 275 tó igazolt játé kos sporttevé kenysé gé i
snrvezú k, akik kóZül rendszeresen Versenyeaetú nk miniegy 200 lő ké zilabdázóL Szakembereink kózótt 2 fő A licenszes, 5 fó B, 3 fő C, 7 í ő D licenszes edó
laláí ható. A2020-21-es idé nyf]en terveZett 15 utánpótí ás, é s egy utánpótláscsapat feinőti bajnokságl]an töí té nö Versenyeaeté sé nek segí tóSé t, kooí dinálását 4 fő
technikai Vezető Vé gl, Gazdasági apparátusunk Vé glegessé Vált, Törekszünk a munkatálsak megtartására. Játé koSaink a ké pZé Sbefejeaé Vel keresettek a
legmagasabb osaáIyban játszó klubok kóZótt, strandké zilabdában nálunk lett Válogalott Pin{é í Kiaudia. - aki az idé ny vé gé rea szentendre játé kosa lett. Jelenleg l
osztályban ját§Zik a leány é s í iú serdú lő csapatunk, valamint a leány ifi csapatunk. ll osáályban a í iú ifi ií i csapat, mí g a || osaályban játszó leány csapatunkai a
tömeges megkeresé sek miafi ViSsZa kellett |é ptetni a bajnokságból.Fiú második ií i csapatunk aZ ií i llL osztáiyú bajnokságban Szerepel. Agyern]ek é s a kisiskolás
bajnokságban játSZó csapataink a korosaályra je|iemző mé í kőZósteliesí tmé nynyú jtanak. Több iskoláVal van í í áSban rögzí teti egyú ltműkódé Si megállapodáSunk, illetve
rendelkezünk olyan SZerzódé ssel, mely a taní táSi időben tesl lehetőVé a törVé nyben rögzí tett módon a Spörtági ol{atást - melyheZtestnevelő ké l]abda szakedZŐ

közeműködé sé t bizosí tjuk.

lngatlan beruházás eseté n annak indokoltsága, cé lja é § szakmai tanalma é s megvaló§Ulásának

ütemezé se

szervezetünk a 2020-21-es támogatási időszakban ingatlan berUháást nem terVeZ programjában,

straté giához való viszonyának ré szletezé se, Valamint a korábban beadott sportÍ ejleszté si
pí ogram é s a jelen sportfejleszté si prografn közti kapcsolat bemutatása {amennyiben van}

A sportfejleszté si pí ogram szakszöVet§é gi

Munkánkat aZ MKSZszakmai ajánlásai, korábban megkezdett sákmai prograniunk, hagyományaink alapján í olytatjuk, A program í ő pil}é rei: - a s2vacské zlabdááson
kereSzlül aZ általános iskola 1-4 é L,í olyamán, együttműködé si szerZődé sek alapján a sportág megismerteté se, megszeí etteté se. A Versenyzé sre é retté Vált gyerekek
bekapcsolása az MKSZ versenyrendszeré l]e, Aveí senyezeté st bármilyen okból mé g nem vállaló gyermekeket további ké pzé sekbevoniuk be, játé kos í ormában
Vezetjük őket a Versenyzői lé t í elé .Edóink szakmai segí tsé getadnak a testnevelóknek a í oglalkoások Vezeté sé ben - elsősörban a nem "labdás" irányultságú
testnevelők eseté ben, AZ edzói bé rekbe ezekben az esetekben beé pí lettük aZ iskolai í oglalkoások, a toborzó munkával járó munkaórák bé ré t is, - a 10-14 é VeS
koí osáály toVábbi ké pzé se - í e{menő rendszerben. Ezen aterületen a Versé nyzői csapaiaink lé tszámainak megtartása mellett, a minŐ5é gi ké pzé sre,az é lmé nyeket
adó VerSenyeaeté sre helyezú k a í ó hangsú l),1. Korosztályainkat, akár kisebb lé tszámú csapatokba soroljuk annak é rdeké ben,hogy minden játé kosunk megkapja a
fejlődé sé hezsziksé geS játé kidót, Fontos számunkí a a Szülőktől é rkezó pozití v visszajelzé sek Sükasága. - a 15-19 é ves koroszályainknál a magasan kvaliÍ ikált
jáié kosok "felé pí té se" kialaktrtása í olyik, cé lunk, a pilIanainyi sikerekkel Szeí ]ben a 1emor^olódás minimaliálása, a í elnőtt kor küszöbé re é ivonalbeli, neretkóZi
Szintre eljUttatni játé kosainkat miné l nagyobb SZámban. Elké pzelé sünk helyeSsé gé t bizonyí tja, több nemzetköZi slnten már bizonyltott iáté kosunk: Pinié r KlaUdia Strandké Zitabda- 2018: strandké álabdaU18-6 Euí ópa-bajnokság, Montenegró 1. rielyerett. azÉ YoF BuenosAires-i eredmé nye:3- helyeZttcsapattagja.- jelenteg
már a szentendré t erősí ti. Másik remé nysé günk a serdülő Válogatott tagjaké nt már szerepet kapó, ebben a idé nyberr nrár ií j korú Bognár L4áté . csapataink az ií jú sági

bajnokságbanaí iú ka11.osaályban,alányokaZ1.osztálybanküzdenekapontoké rt,serdülőinkné lalányokazelsőosaályban,aí iú ka1.oslálybanjátszoüak.A
miné l több játé klehetősé g é rdeké benindí tottuk el Fiú serdülőanket, az ifi lll, oszályban, - mely jó dönté snek bizonyull, mí g ií i bajnokságban

BP

l,

játszó csapatainkat a Í elnőtt

oszályban.

A sportfejleszté si program lehetsé ges társadalmi é s gazdasági hatásai (különös
előnyök é s a figyelembe Veendő kockázátok megjelölé se

tekintettel azok időbeni realizálódására}, a Várt

Atavalyi pályázatunkban meglogalmazott előnyök kialakí tására, é s megőrzé sé re a továbbiakban is törekszünk, Gazdálkodásunkat ú gy terve7Zük, hogy ne csak egy
s",
é vre nyú jtson biáonSágot, hanem í olyamatában biáosí tSa a mú ködé shez, é § a szakmai munkához elengedhetetlen felté teleket, GazdálkodásUnk rendkVú l ''í esz€
átgondolt, szigorú , Acé lok megvalósí lásán kí Vül nem engedünk fólösleges pazarlásnak ieret. AZ alapí tványi jellegű mú ködteté s mé g s'gorú bb elsámolási SZabályokat
köVete{, ami a töí Vé nyessé gi í elügyelet í é sZé ról í okozott ellenőrzé st jelent. Előnyök: - minden területre jól ké pzeti, munkájukat magas szjnten ellátni ké peS
szakembereket tudunk a feladatok mellé alkalmami! -olyan bé reket tudunk a feladatok mellé rendelni Szakembereink ré szé re, mely a kiegyensú lyozotl é letvitelt
biztosftja ré §Zükre, - a bé Iek járulé kai komoly bevé teltjelentenek aZ államháaanásnak. , olyan sportolói háttelet alakí tottú nk ki, mely a SZú lők sámára megnyUgtaló
gyermekeik iesti, lelki, kOgnití Ví ejlődé se szempont]ából. - a kis csapataink szerelé ssel törté nő ellátása komoly előí e lé pé stjelentett identitáSuk kiaIakí tásában, - a
szú lők lé szé ről lóüe.iött "sörkolói klubunk" - melyet sarkolói póiók viselé sé velis erósí tenek, az MKsz szurkg}ói sabályatának elvárásaii Valósí tja meg sreryerli
szinten, , rendszer8s edzőtábori, kupa lehetősé gek biaoSí táSa, - köZös Utaások bizto§í tása. - az akadé miai ké pzé Stí olyiató csapataink áIlandó ré saé teleDE[/o
csapatké nt a spoí tszakemberek ké pzé sé ben, í ontos társadatmi jelentósé ggel bí r a leerrdő szakemberek ké pZé se teré n, KocKÁZAT a TAo pí ögram é s támogatás
sZú külé se esetIeges megszűné se eseté n a ké pzé sre,0ktatásra,szemé lyi, tárgyi felté telek megteremté Sé re rendelkezé sre álló összegek nagy mé rté kben
cSökkenhetfiek, mely a szí nvonal romlásához, csökkené sé heZ Vezethet,

2020-05-06 13:58
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Tárgyi eszköz beruházásoklfetú jí tások

Tárgyi é szkóz beruháZá§

megnevezé se Mennyi§é gi egysé g Mennyisé g Egysé gár

Tervezett beruházá§i, í etú ií lásié rté kiFt}

oFl

Táí gyi eszköz
megneVezé se

Közvetl€
n

támogatás

oFt

2020-05-06 13:58

Ell, §zBrv. fiz. dí !

KóZfeműködői

oFt

oFt

dí i

Teljes támogatás (Ft)

Önré sz {Ft) Elszámolandó

oFt

oFt

oFt

ö§§?eg

Té lies ráfordí tás (Ft)

oFt

7 l30

be/SFPHPO1- 08598/2020/MKSZ
Táí gyi €
szköz

beruházások/felú jí ások

Kate9ória

Beruházá§,

Tárgyi eszköz
beruházásí í elú ií tás
megnevezé se

Pr6jektelem
kategória

felú ií rás
tervezett
kezdete{é V,
hónap)

Beruházás,

Ha3ználatba

tervezett
befejezé se

vé tel
tervezett
idópontja
(é v, hónap)

lé lú ií tás

(é v, hónap)

U,
í.

É,

T€
rueZett

k.

beruházási

é í té k{Ft}

0Ft

Tárgyi eszköZ ftegnevé zé se

Beruházás
helyszí ne,

É rintett
ingátlan
tulaidonjoga

1ndoklás

É rintett
ingatlan
tulajdonjoga
helyraizi szifuna

Indoklás

Beruházág cí mé

h€
lyí aiziszáma

Beruházá§ cí me

Tárgyi e§zköz megnevezé se

közvetlen
tám.gaí á§

Jogeí
m

Ell. szerv.

dí j

í iz.

Kö2feműköd6i
dí j

Beruházás
hely§Zí ne,

Teljes támogatás

önré sz

(Ft)

(Ft)

El§zámolandó

6sszeg

Telies ráí ordí tás
(Ft}

Előf.

0 Fl

0Ft

0Fi

0Ft

oFt

oFt

0Ft

LJtóf.

0 Fl

0Ft

0Ft

0Ft

oFt

oFt

0Ft
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Játé kosok
LJtolsó f rissí ié sidele: 2a2o-o2-28 08:37 :46

Feí Tl

Női

Kofosztály

nyeáeté ti
Ebből Veí s€

lgazólt

Ebből Veí senyeztetett

lgazolt

U8

0

0

5

U9

6

4

10

U10

t2

7

19

Ul1

tL

7

It

9

U72

2g

9

2L

13

U13

6

0

t4

8

U14

3

0

20

l"6

U15

6

5

19

t3

t4

L,I

t4

1?

27

15

U16
13

9

serdülő

13

ifjú sági

25

egyetemi/í óiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

össZEsEN

Io2

63

I-14

124
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csapatok
Lí olsó frissí té s ideie: 2020-02-28 08:37:50

t<oí o§ztály

wr§e§y§ztett

c§apat§k §záma 2§x9r20

Fé rí i

wr§€
§yeáett

e§apatok szám§ 2$2gr21 {t.rv}

Női

Fé rí i

U8

7

7

U9

2

L

U10

1

L

0

U11

ulz

0

1"

U13

].

3,

UL4

0

I

7

U15

0

1

1

U].6

0

1,

serdülő

1

1

t

ií jú sáqi
egyetemi/í őiskolai

0

0

diákolimpia

0

0

óssZEsEN

12
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Uánpótlás-nevelé s ráfordí tásai

Megnevezé s

Kategória

Mennyisé gi Mennyi§é g

Korosztály

Egysé gáf

Tervezett

vitaminok, izotóniás

Foí ever kids

lí jú sági, serdú lő,
U10, U12

itaIok,

be ruháziási,

í elú ií tásié rté k(Ft}

egy§é g

doboz

155

5 5o0 Ft

B52 500 Ft

Nem

0

0Ft

3 000 000 Ft

600

22 000 Ft

13 200 000 Ft

táplálé kkiegé szí tők
Gyógyhatású

Gyógyhatású

ké szí tmé nyek,
qyóqyáSzati esZköZök

ké szí tmé nyek,
gyógyászati eszköZök

|í jú sági,seí düió,
U]-0, U12, U13, U14,
U15, U16, tE, U9

releváns

Mtaminok, imióniás

Argi iatónias italpor

tfiú sági, serdú lő

doboz

ita|ok,

táplálé kkiegé szí tók

lngáí lan
megnevezé §

lngatlan tí pusa

Sportcsarnok

spoí tcsarnok

Sportcsafnok

sportBsarnok

Tornaterem

siketek
sportcsarnoka

501

várna utcai
csaí nok

5o1

-

1000

1000

íő

fő

telmek

501 1000 í

ő

siketek
sportcsarnoka

501 1000 í

ó

Fasori

edzőtábori

EVangé likus
gimná2um
Tornaterem

Fé rőhely lgé nybevé tel Korlí pu§a
o§ztily

Sa. btván

gimn,

Bé rleti dí i /
óra (Ft)

19é nybe- Hónápok lgé nybevetl

Bé í letidí j

{órarhó) é vad,ban számaré vad

(Ft)

vé tel számaz

18 000 Ft

36

17

Edé slmé rkőzé slfjtisáqi,

15 000 Ft

56

10

Edzé s/mé rkőzé slljú sáqi,

].5 000 Ft

Edzé slmé í kőzé sffjú sági,

órák

396

ö§§ze§en

7 128 000 Ft

Serdülő
8 400 000 Ft

serdűló
75

1 125 000 Ft

Seldülő
19 000 Ft

t?

10

L2o

2 160 000 Fl

Edzé s/mé rkőzé sU10,
nem
releváns
U13,

U12,
U14,
U15, U16

8 000 Ft

4s

11,

528

4 224 ooo Fí

nem

U10, U12

6 800 Ft

20

],0

200

1 360 o00 Ft

Edzé s/mé rkőzé sfjú sáqi,
sefdülő

Edzé s

releváns

É dzők elszámolása
Nem kí yánok aZösszeslegyik

2020-05-06 13:58

up korosáályí a sem edzőt elsámolni:

x

72l30

Ö§szesen {Ft)

Jogcí m

]-0 320 000 Ft

sporteszköz, sportí elSZerelé s beszerzé se
Gyógyszerek,

d

jagnosztikai eszköZök

].7 052 500 Ft

Szemé lysállí tási költsé gek

14 000 000 Ft

NeVeZé si költsé gek

860 000 Ft

Rendezé si, felké szfté si, ké pzé siköltsé gek

6 200 000 Ft

Verseny- é s játé kengedé lyek kiállí tásának költsé gei

450 000 Ft

Sportlé tesí l,mé ny,SpOrtpálya bé rleti diia

24 397 000 Ft

Felké szí té ssel,edzőtábsroáatfusal

é s Versenyezeté ssel kózvetlenú l összefüggő

sállás é s é tkezé skóltsé ge

17 000 000 Ft

A pí oqramban ré savevő sportszakemberek szemé lyi iellegű ráfordí t.isai

35 149 848 Ft

Logisáikai köitsé gek (csak bé rlet) - kivé Ve szemé lygé pkocsi é s motorkeré kpár

0Ft

ósszesen

t?5

Közvetten

tá&ogatá

si

112 556 577

Ft
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Ell. §zerv. í iz. dí

Kti,zí eműködői

1 158 549 Ft

2 ]_39 810

Ft

dú

Telies támogalá§ {Fü
115 854 936 Ft

Ö§Yé §z

(Ft)

L287277IFt

Els2ámolandó
127 569 158 Ft

ö§szeg

42g ?48 Ft

Telies ráí ordí tás (Ft}
12a 727 7a7

F1
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Ké pzé s

Ké pzé s

oktatók
szemé lyi
költsé geí (Ft)

megnevezé se Várható

oldatókváí ható
utazási é s
szállá§
költ§é sei {Ft)

Ké pzé sben

ré sztvé vők várható
uta?á§i é s szállás
kölí §é gei {Ft}

Egyé b
várható

Amortizáció

köhsé gek

{Ft)

Tanácsadói Ké pzé sbenossze§en

§zolgáltatások

tFü

(Ft}

ré sztv€
Vők
§Zemé lyes
köIi§é gei
(Fü

0Ft

Kózvetlé n

tám§§atás

oFt
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Ell. §zé fu fiz. dí i

Közré működőidí i Té li€stáinogatá§(Ft}

Öní é §z{Ft) El§zámalandó ö$§zeg

TeliB§ í áí oidí tás(Ft}

oFt

oFt

oFt

oFt

oFt

oFt
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Mely jogcí mekre számol közreműködői

K
n

!

költsé get?

!

Tárqyi eszköz (ingatlan) előí inanszí rozott beruhiáás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszí rozott beruháás
Szemé |yi jellegű ráí ordí tás
Üemelteté s
üánpótlás-nevelé s fejleszé se D Ké pzé sí ejleszté se
Tárgyi eszkóZ utófinanszí rozott beruháZás

Kapcsolódó jogcí m

!

Közreműködő

x

dí ja?á§a {Ft)

Maximum közrem, dí i

Ellenőrző szervnek fizetendő dí i

ósszesen

Szemé lyijellegű

I92 247 Fl

1s2 247 Ft

96 ].23 Ft

288 370 Ft

LJtánpótIáS-nevelé s

2 139 810 Ft

2 32o 37a Fl

1 158 549 Ft

3 298 359 Ft

összesen

2 332 057 Ft

Kap6§olódó jogcí m
szemé lyijellegű

3 586 730 Ft

Feladat leí rá§a
A pIogram elké szí té sé nényú
l jtott tanácsadás, AZ előre haladási jelení é sekben nyú jtott tanácsadás. Az

elsámolások előké szí té se,

elvé gzé Se, kapcsolattaí táS a könywizsgálóVal,
L|tánpótlás-neVelé s

A program elké szité sóné lnyu]tott tanácsadás, AZ e|őre haladási jelenté sekben nyú jtott tanácsadás. Az

elsámolások elóké szí té se,

elvé gzé se,kapcsolattartás a könywi7sgálóVal.
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Nyilatkozat 1
T'i§zteft

JóVáh,agyá§t

í elha§málá§áról,
b,€
k€
Zdé §e.

Vé gó §z§rvé aeí l

a té mo§atá§ elsámotá§anak é § é ilé nőreé §é nek,Valamint Vi§§zaí ie{é §é nek

rcvábbá az áhalános ka}zigazgatásl rendtartásról

sóló 2016.

sza.trályairól §Zóló 10712011. {M, 30) Koí m. rendelet

é Vi cL. törvé ny (a továbbiakban::Ák.) 35, §

)€

4. §

(1)

bekezde§e alapján ké rem, h.ogy a fenü

spof tí ei|e§dé si pí o gramot jóv,áhagyni szfu eskedjenek,

Ké lt Budape§t, 2020,05. 06,

2.020-05-06 13:58
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Nyilatkozat 2
Alulirott szabó LáSZlóné (hivatalos ké pviselő neve), mint a Ké relmező ké pviselője,

1,
2.
3,

ki]elentem, hogy a ké relemben í oglalt adatok, iní ormációk é s dokumentulTok teljes körűek, valósak é s hitelesek;
tUdomáSul VeSZem, hogy a jóVáhagyást Vé gZő Szervezet a sporifejleszté Si pí ogram elbí rrálása é rdeké bena Ké relmezőtőI további adatokat ké rhet;
kijelentem, hogy tudoftBsom van arról, hogy a Korffiiny kú lön jogszatráylran meghatároaa a htvány-csapatsportok támogatására nyú jtható támogatási
keretösszeget, ezen belú l a ké zilabdasportágban fejleszté si é S működé Si cé |ra lehí Vhatótámogatásösszegé t, amely mind a spsí tí ejIesaé siprogram
elbí rálásakor (módosí tásakor, hosszabbí tásakor), mind pedig aZ igazolások kiállí táSakor figyelembevé telre kerü1,

4,

tudomáSul veszem, hogy a jóváhagyást vé gző szervezet a ké relem beé rkeásé től sámí tott 150- amennyit]en a ké relem ingatlaní ejleszté sreirányuló tárgyi
eszköZ beruházásra, felú ií tásra ií ányul, 180 napon belül hoz dönté St, A !07l2ol1,. (Vl. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejleszé si program
módosí tására, illé tve meghosszabbí tasára irányuló ké í elemelbí ráJásá{a nyilva ál|ó üglnté Zé sihatáridő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a
sporí szervezetet az Akr, 4e. § (3) bekezdé s d) pontja, Valamint a 80. § (2) c) psntja alapján nem illeti meg a ké í elmezett jog gyakollása, ha a
SZakSóVetsé g a í enti határidőben nem hoz dönté st;

5.

kijelentem, hogy a Ké relmezőnek az álian]háZtanáS báImely alrendszeré Vel Szemben esedé kessé Vált, é s meg nem í izetett kóáartoása

nincs, Vagy aí ra

aZ illeté kes hatóság í izeté Si könnyí té st (ré szetfizeté s, fizeté si halasZáS) engedé lyeZett;

a támogatásokra

6.

kijetentem, hogy a Ké relmező az államháaartás alrend§?,ereibóljutiatott
vonatkozó szelzódé sekben Vállalt köteIezertsé geit teljesflette;

7.

tUdomásul Veszem, hogy nem hagyható jóVá a Sp0ftf8jleszé si prú gram, ha az el]enőrző SZerVeZet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
Vonatkozó lezárt láNány-csapatsport támogatás elsámolásával összelüggé sben Visszaí izeté si kötelezefiSé gé t állapí tott meg, é S a Ké relmező aZ nem

8.

tudomásu! veszem, hogy a sportfejlesáé si program jóváhagyását követően nem állí tható ki a Tao. í v, 22lC. g, illetve 24lA- § szerinli igazo]ás, ha a
sportszervezet a korábbl támogatási időszakra Vonatkozó leáí t látvány-csapatspóí t támogatás elsámolásáVal ósszeí üggósben az elrenŐzŐ szervezet
által me9határozott visszaí izetósi köielezettsé gé nek nem tet1 eleget,
iudomásul eszem, hogy a láNány-csapatspoí t támogatás kereté ben köZvetí tó eljárását igé nybe Venni, köZvetitői tevé kenysé g ellené rté ké telszámolni nem
lehet é s kiielentem, hOgy ismeí em aZ iqé nybevé tel logszabályban meghatározot1 köVetkezrr]é nyeit.
kijelentem, hogy a Ké relmező vé gelsámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, í elszátnolási-, illetve egyé b, a megszűnteté sé re irányulÓ, jogszabályban
meghatározott eljáráS nincs folyamatban, é s vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a 1ámogatás időtariama alatt ilyen el.járás indul;

é s már

Iezárt támogatásokkal megfelelő módon elsámolt,

teljesí tette;

9,
10,

11, hozájárulokahhüZ,hogyaKé relmezőadószámátajóVáhagyáSrVé gzőszervezeté SaMagyarÁllamkincstárí elhasmáüaalejártköáariozásokte|jesí té se,
illetőleg aZ adóSSág bekóVelkezé se té nyé nek é s összegé nek megisneré sé lrez;

a Magyar Államkinestár á|tal működtetett monitorinE rendszerben nyilvántartott igé nyiői adataimhoz a jogszabályban
meghatár0zott jogoSUitak, Valamint aZ Álami számveVőszé k, aKaí r,ányzati Ellenőrzé si Hivatal, a Pé nzügyminiszté riUm é s a cseké ly összegŰ támogatású k
nyilvántaí iáSában é rintett szervek hozáí é rjenek;

12_ hozzáiá.u|ok ahhoz, hogy

13,
14,

é Vi CXCV törvé nyben megÍ Ogalmeott
é s a szerVBZe1 - ennek igazolása cé Ijából sziksé ges, adatait rendelkezé sre bocsátom;
tudomásul Veszem, hogy a ké relem adatai nyilvánosságra hóáatók (a Ké í elmező neve, a támogatás tí pu§a, cé lja, Valamint a támogalás összege a ENlMl,
a.ióVáhagyást Vé gző szervezet, é s az ellenőrző szervezet honlapján közé tótelre keí ül);

kijelentem, hogy
köVetelmónyeinek,

a Ké felmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháZtaí tásról Szóló 2011.

15, hozájáí UlokaKé relmezőadatainakajóVáhagyószervezet,továbbáaZellenórzőszeNé zetáltalikezelé sé hez,ValamintVállalom,hogyaszemé lyesadataik
keze]é sé re SZó|ó engedé b,,t a beadványaimban

szerepló termé szetes szemé |yektól is beszerzem;

L6. hazájátulok.hogyaké relemmelé rintettsnmé tyek, aké relembenszereplóé sraukvanatk)Zó adatoktekinteté benajóVáhagyástvé gzŐ,vagyaz
ellenórző szervezet álial kezelt adaiokat külön beleegyezé s né lkül megismerhessé k;

]_7. kijelentem, hogy amennyiben a sportszervezet dijazás ellené ben spol1olóií oglalkoáat,

a ké relen]hez rendszeresí lett nyilatkozatoi a spoí tolÓtólkapott

adatok alapján é s a Tao ttr 4. § 40a, pontja í igyelelTbevé telé Vel tettem meg;

18. kötelezetisé getVállalokarí a,hogyajelenké relembenköú ltbármilyenadatban,té nyben,ilietveatámogatásibefolyásolókörülmé nybenbeállÓVáltoásról
haladé ktalanul, de legké sőbb a jog§Zabályban í oglalt határidón belül í rásban é rteSitem a ]óVáhagyó-, illetve az eIlenőlzí SZervezetet;

19, amennyibenazé pí |é siengedé lyheZkötöttiárgyieszköZberuháás,felú jí tássponcé lú ingatlaní airányul,ú gyvállalom,hogy

a, a

berüházás üZembe helyezé sé t köVető legalább a jogszabályban meghaiározott időszakban aZ adókedvezmé ny alapjáu| szolgáló beruháZás
ré Vé n üZembe helyezett ingatlan sportcé Iú , e]sődIegesen piaci alapon tórté nő hasmosí tásá1 0ogszabályban meghatározott kivé tellel) í enntaí tom,
valamint - a jogsabályban meghatározolt esetben - benyú ,jtom a sportcé Iú ingatlan tulajdonosának elózetes í rásbeli hozzájárulását arról, hogy
erre aZ időtartamra a r/agyaí Állam javáí a aZ ingatlan-nyilvántartáSba aZ lgé nybe Vet1 adókedvezmé ny mé rté ké ig]elzálogjog kerü| bejegyzé sre,
mely bejegyzé s költsé gé nek ellené rté ké meg{izeiem,
l

b.

aZ adott tárgyi eszköZ beruháZásra Vonatkozó, első támogatási igazolás kiállí tását köVető é Vben kezdődő támogatási időszaktól sámí tú t1 6,
támogatáSi időszak Vé gé ig a tárgyi es7köz beruháZáSt üZelTbe helyezelT, ellenkezó esetben a támogalás é S annak jegybanki alapkamatlal nóVell
ös§Zeqet Magyar Állam t eszere megliletem.

c, a
d,
e,
í.
g,
20,

beruhááS üzemrre helyezé sé t kóVető legalább ]"5 é Vben az adókedvezmé ny alapjául szolgáló beruházás ré Vé nú Zembe helyezett spoí tcé lú
ingatlant iskolai é s diákspoí t esemé nyek, szabadidősport esemé nyek é s más, kózössé gi cé lú (különösen: kulturális, turisZikai) esemé nyek
lebonyolí tása cé ljából ingyenesen vagy kedvezmé nyes áron bizosí tom,
bórelt vagy más jogcí men használt, nem a látvány-csapatsportban műkódő hivatásos Spoí tszervezet tulajdonában álló ingatlan eseté n a Sportcé Iú

ingatlanl piaci áron bé relem Vagy más jogcí men hasmálom,

a jelené rté ké nlegalább 5 millió forint é rté kűtáí gyi eszköz telú jí lás eseté n a támögatásból megvalósuló í elú jí tástlegalább 5 é Vig aZ eredeti
rendeheté sé nek megí elelóen hasznosí tom, Valamint benyú jtom a spoí tcé lú ingatlan tulajdonosának előZetes í rásbeli hozájárulását alról, hogy
eí re aZ időiartamra a N4agyar Államiaváfa az ingatlan-nyilvántartáSba aZ igé nybe Vett adókedvezmé ny mé rté ké igjelálogjog kerül bejegyZé sre,
je|ené rié ké nlegalább 10 millió forint é rté kű tárgyi eszköz lreruházás, í elú jí táseseté n a sportcé lú inqatlanfeileszié Sre nyí It páiyáZatot í rok ki é S a
pályazati eljárás eredmé nye alapián nyerteS szemé llyeI kötök szerZődé St a tárgyi eszköZ beluháá5, felú jí tás megvalósí tására,
Vállaloí n, hogy a támogatás felhasmálásáról olyan analitikus nyilvántanást Vezetek, amely biztosí tja a lám0gatások teljes elkülöní té sé t, é s
hoaaárUl a támogatáS rendelteté SSzerú felhasználásának jogszabályban meghatározott SZervek általi ellenőrzé sé hez;

amennyiben a sport§Zervezet a sporicé lú ingatlan üZemelteté se költsé geinek támogatása jogcí mre terjesz elő ké relmet, tUdomásUl VeSZem, hogy
a, a Tao, lv,22lC. § (1) bekezdé s c) pont cf) a|pontja szeí inti é s a Tao. tV. 30/l. § (3) bekezdé se másodjk í ordUlata szerinti támogatás eseté n a Tao,
N.22lc. a (1) bekezdé s b) pont b9) alpontja é s d) pont dg) alpontja szerinti jogcí mekre nyú jtott támogatáS a 65!l201"4l€u bizottsági rendelet 55,
cikké Vel öSSzhangban működé si támogatáské nt nyú jtható.

b,

a támogalott sportcé Iú ingatlan működé sé Vel, üZemelteté sé Vel törté nő megbkás odaí té lé sesorán átlátható é s megkülónböZelé s-mentes
kelI eijárni,

c,
d,

a támogatott sportcé lú ingatlanhoZ a felhasmálók Sámára átlátható é s megkülönböZteté s-mentes

e,

a működé §i támogatás keí eté ben a Kormányrendelet 2. § {1) bekezdé s 13, pontja, Valamint a támogaiáSi időSzakra Vonatkozó é í té kelé sielvek ós
elszámolási ú tmutató szerinti költsé gek számolhatók el.

módon

módon kell hozáfé í é stbizosí tani.
a támogatott sportcé lú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos Sportoló Vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcé lu
ingatlant a té ny|eges teljes támogatáSi időszak időb8li kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos Vagy amatőr sportolónak illetve
Sportszervezetnek kell használnia, Ha a támogatott Sportcé lú ingatlant hivatásos sportszeí Vezet hasmálja, a hivaiásos sportszervezet eseté n
alkalmazott dú SZámí tási í elté teIeket nyilvánoSSá kell tenn],

támogatási igazolások összé rté ke nem haladhatja meg a támogatott szeí Vezet ]óVáhagyott, adofi iámogatási idószakra Vonatk0zo
sportfejleszé si programjában szereplő, Sportcé lú ingatlan üZemeiteté sé nek 4. § 47, pontla Szerint elszámolható költ§é geinek 80 sáZalé kát, de
legfe]jebb a 30/l, § (3) bekezdé Se szerinti esetekben sportcé lú ingallanonké nt é s a L07l201r. ryl, 30,) Koí m, rendelet Szerinti támogatáSi
időszakonké nt 600 millió í orintot.
a támogatáS igé nybevé telé rejogosult szervezet a sportcé lú ingatlan üZemelteté sé nek kóltsé ge]hez nyú jtoft támogatásl saját tulaidonában Vagy
saját használatában lé vó sportcé lú ingatlan üZemelteté sé re hasmálja í el é s vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás
mellett erre a cé lí a kö4onti költsé gveté si támogatáSt nem Vesz i9é nybe,

í, a
g.
21,

audomá§ul veizem, hogy a támogatás elsámolása során csak Llizonylattai dokümentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználá§a Során
keletkezett bizonylatokkal a Iátvány-csapatsport támogatáSát biaosí tó támogatási igazolás kiállí tásáró], í elhaSZnálásárói, a támo9atás elsámolásának é s
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22
23,

ellenőrzé §é né k valamint vlisszaí izeté sánekszabályairóí szőő 1q,7t2o,;].. (Vl, 30.) Korm. rdndelet,bé n fogla|tak,sze,í iBt el§árnolok, á§ fié §Őí Zöm á,
jog§zat á|yok áltál elóí .t hatáüö V,é gé jg.
tudomí ,sul ve§Zem, hogy a jóVáhagyá§t Vé gző s4ervezet á|tat mesátlap,ftofi é né ké lé §i9lvé k é § a banchmalk a tárí }ógatásk tervezé se é s a Í elhaszná|ás
srán köteleó jeileggeibir a Sportsu rvezet ré szé reé s az abban foglalt előí rásoKol eité rni nem lehet;
Valamint a7
kben é s b€
nchmarkban,
körelezett§é get Vállalok, ho§y a sportfé ,ibsaé §j progí am jóVáha§yá§a cseté h§n a jo§vabályokbah, az.é né ké lé §ielv€
m a jováhagyásnak, illetve előí rásoknakmú gJelé ló fé lha§aÉ lás
tóí r{§qkat betartom é §ludómásut vesaem, hoqy a n€
e|szí molásl ú tmutatóban í oglalt,€
karnataü
lnErül
e§eté n az é ké mdá§ vágy é r]rüé tt lé §Zé nemfogadhaí ó el es eí í etöí té }Ió kötelezé S eseté n a tárnogatásl é s -arnennyjbení €

-

ví §§ráfí zet§m;

24.
2§.

zet az
vállalom. hogy amennyiben a sportszervezel Vonatkozásában az elsárnolás leí oMatására a í \,lagyaí Ké zlabda Sarvelsé g iogosult, a spoí tszerv€
elsámolási kötelezettsé gé nek az Elektronkus Ké relmi Rendszeren keresaül tesz eleget.
Váüabfi, hogy a ié vóagyásl vógz6 sxrvezet áta} jówí ha§yort§portí ejlesáé §i pí oglam, Valamint anrrak köit§é gterve" iÍ leive atámogatás össze§t
zÉ k
tekirl€
É ben a honlapon tÖné nű közáé té li köté lé 4ttsé §nek ele§€1 te€

Kelt: Budapest, 2o2o, 05,06.

2020-05-CI6 13:5§

t9l30

be/SFPHP0].-08598i2020/MKSZ
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szó'ó 1996. é Vi Lxxxl. törvé ny $ao.w.) 22lc. § szeí inti
látvány-csapat§portok támogatásának adókedvezmé nye é s 24lA. § szerinti kedvezmé nyezett cé lra (látvány-csapatsport támogatá§ra)
tettadó_í elajánlás (atovábbí akban: látvány-csapatsportüí mogatási í endszeI) alapján megvalósulótámogatás eseté n
a táfsasági adóról é s az o§ztelé kadóról

1.

Nyilatkozat a kedVezmé nyezett státuszáról

A]ulí Iott szabó Lászlóné , mint a iáfuány_csapatspoí t támogatási rendszerben pá|yáZó Ké ZisUli UtánpótláS Alapitvány (kedvezmé nyezett neve) aláÍ 'áSra jogosult

ké pviselóje büntetőjogi í elelóssé gem tUdatában ezú ton nyilatkozom, hogy a Ké lSUli LJtánpótláS Alapí tvány

D a Tao.

!

tV,

4. § 41, pontja szerinti látvány-csapatsportágban mú ködő országos Sportági szakszóVetsé gnek minŐSül.

a Tao. tV. 4, § 42. pontja szerinti láfuány-csapatsportban műkódő amatőr sportszeí Vezetnek minősül, ame]y

D hivatásos sportolótl

alkalmaz
hivatáSos Sportolól nem alkalmaz

n

|Aaazolyan, a sportról sZó|ó törvé nyben meghatáí ozott szabály0k Szerint működő sportszervezet, amelyik nem minósú i a Tao. tV 4,§ 43, pont szeí inti
hivatásOS Sportszervezetnek,]

D a Tao, tV_ 4, § 43. ponüa szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sports7ervezetnek minósü|.
[Azaz a iáfuány-csapatsportágak ofszágos sportági SzakszöVetsé ge által kií ri VerSenyrendszer:
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osZályában , a Veterán koroSztályokra kií rt VersenyrendSzer kivé telé Vel - Ié szt VeVő (indUlásl jogot elnyert) sportszeí VeZet,
Vagy
b) alsóbb bajnoki osztályaiban ré Szt VeVő (indulási jogot e!nyert) Sportszervezet abban az eSetben, ha aZ ilyen spoí tszervezet hivatásos sportolót
alkalmaZ.]

Z aTao.tV.4.g4?la_pontiaszerintilátvány-csapatsportí e,ileszté seé rdeké benlé trejóttalapí tványnakminősül,amelyi
f] hivatásos spoí tolót alkalmaz

Z hivatásos spoí tolót

nem

alkalnu

utánpót]ás-nevelé s í ajleszé sé tVé qző alapí t!ány, mdYnek a|apí tó okiratában
meghatározott taí tóS köZé rdekű cé l szerinti {evé kenysé ge - elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos - sporttevé kenysé gelősegí té Se,
(edzé
ssel
összetüggő) é s Versenyeáelé si feladalok szeNeZé Se.]
felté teleinek biaosí lása, lelké szí tő

vap a

sportró, szóló tdrvé nyben meghatáí ozotl szabályok szerint működő,

2. Nyilatkozat a támogatás

önereié nek biztosí tásáí ól2

önerő

iogcim
2.I.í árgYi eszközberuháás,

í elú jftás

!

nincs3

g 30 %
!50%
2,2. ké pzé sselöSszeí üggó

feladatok

lf

7O

l

30

Á

n

2,3. szemé lyi jellegű

í áí ordí tá}ak

B

önerö tí pusa

0/o

5O

ó/o

75

o/o

5o

Jelen Spsrtfe.ilesáé si programban nem pályáZottjogcí m.

o/o

o/o

Jelen sportfejlesáé si programban nsm pályazott jogcim,

D

!

mindení a,jta á|lami (önkormányzati)
hitel,

í orrástól mentes saját eí ó,

E egyé b í orrá§: táí nogatás
2,4. Sportcé lú ingatlan üzemelieté si

költsé gei

g zo oÁ

Jelen spsí tí ejlesaé si programban nem pályáZott jogcí m,

Amennyiben a 2.1. pont szerinti jogcí mhez nem kapcsolódik önerő (lámogatási intenltás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással é rinteti infrastruktú Ia nem áll
hivatásos sportszervezet haszná|atában.

Nyilatkozatom a2.L-?.4. pont szé í intifenti jogcí mek tekinteté ben kiteí jed arí a is, hogy

u

általam ké pviselt, hivatásos spoí ttevé kenysé getVé gző

szervezet (ideé rtve a hivatásos sportszervezetet, Valamint aZ olyan sportszervezetet, ameiyné l - a
kivé telé Vei - hivatásos sporioló alkalmaáSára

lálvány-Csapatsport

mé rté kű gazdasági cé lú lé tesí tmé ny,Vagy a kizárólag helyi hatással bí ró sportcé lú ingatlan í elté lelei)eseté

szerinti mé rté keket a í enti iogcí mekre ny.iitott támogatáshoz kapcsolódó,

ré szé lemagfizetettlátvány-§sapatspon
jUttatott kiegé szí iőspoí ií ejleszé siiámogatáS

orságos sportági szakszöVetsé ge

keí ül Sor, Vagy a támogatáSsal é fintelt táí gyi eszkóZ beruháás, í elú jí tástekjnteté ben nem teljesülnek a korlátozoft

lreh a Tao tv. 22lc. § (4) bekezdé s c)-f) pontja

a támogatott hivatásos sportszervezet

Vagy a 30/l. § szerinti szervezet

támogatási rendszer szerinti kiegé szí tő spoí tfejleszté si támogatással- a szponzoí i szerződé s kereté ben
kivé telé Vel összevont é í té ké rekell alkalmmi. összeVont é rté ké rekell alkalmani,

Tudomásul veszem, hogy a sportcé lú iní rastruktú í ához kapcsolódó támogatás eseté n, a Tao tV. 22lc. § (4) bekezdé s e),0 pontia szerinti mé rté kkel

kapcsolatos összeszámí tás felté te|ei a 3. p0nt szerinti nyilatkozatom alapján

a iní rastruktú ra té nyleges használata során, utólagosan

is

ellenőrzé sre kerülnek.
3, Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felú |í tás jogcí m eseté n a

fejleszié ssel é rintett ingatlan hasznOsí í ásáróla

E Jelen sportfejleszté si program kereté ben nem pályázom ingatlanfeileszté sre,
D

gazdasági tevé kenysé gnek nem minősülő hasmálat,

[Az infrasiruktú ra igazolt módon pl, kiZáIólag a kedvezmé nyezett saját tevé kenysé geké ntVé gzefi utánpótlás-, amatóí (Szabadidős)- é s diák
rsenyjogi é rtelemben nem minősül gazdaSági teVé kenysé gnek.]
sporttevé kenysé gcé ljára szolgál, ezé rt a támogatás eUrópai uniós V€

D

koí látozott mé í té kűgazdasági cé lú használat,

hasöátat kizárólagosan iárulé kos ]e{legű. aaz a iní rastruktú í agazdasági cé lú
tevé kenysé greVonatkozó haSZnáiata nem haladia meg az infrasüUKú ra té nyleges teIes é ves kapacitásának 2a sázdé kát. E tekintet!]en
gazdasági teVé kenysé gnekminősül a bé í beadáS ú tján, ellené rté k fejé ben törté nő Utánpótlás-, amaí őr (szabadidós)-, é S diáksport cé lú
hasmálat isl

IEZ esetben a gazdasági tevé kenysé gnekminősüló

tr gazdasági tevé kenysé gnek minősülő használat,

2020-05-06
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IAZ infrastruktú í a pl. hivatásos sportlevé kenysé g, illetve egyé b gazdasági tevé kenysé gcé ljára szolgál, ezert a támogatás európai uniós
Versenyjogi é ltelemben gazdasági tevé kenysé gnek minósú l, Gazdasági tevé kenysé gnek minősú l a bé í beadás ú tján, Bllené rté k í ejé ben
törté nő utánpótiás-, amatőr (szabadidós)-, é s diáksport cé lú hasmálat is]

D kiárólag

!
!

helyi hatással bí í ósportcólú ingatlan5

igen
nem

lolyan iní rastrukiú ra,amely eseté n jgazolhaió, hogy korlátozott Vonáskörzettel fendelkezk, látogatóinak,ielentős ré szé t aZ adott államon
belülről VonZZa é s támogatása marginális hatással Van a határon átnyú ló beí uháásokra é s letelepedé sekre. A helyi jelentőSé g
meqí té lé sé hezaz alábLli Szempontok az irányadóak:

.

a hivatásos sporttevé kenysé g kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem é rintettsé ge í ennáll, (qy a hivatásos sportcé lú használaiot
hell jelentósé gűnek tekinteni.
igé nyekkielé gí ,|é sé tszolgálja,
azutánpótlássporttevé keny§é gminősí ihetőú gy,hogyazpusztánahelyi
azegyé b használat (pl. a kedvezmé nyezetten kí vüli má§ sporthasználat, koncartek, kiállí tások, egyé b rendeaié nyek stb.) fiindig eseti

nem lehet

.
.

vizsgálat ké rdé se.6]
4, Nyilatkozat sportcé lú ingatlan ü2emelteté si költsé gei jogcí m é seté n az támogatással é rintett ingátlan hasznosí tásár6r7
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezmé nyezett

dljaás ellené ben sportolót foglalkoaat, a ké relemhez rendszeí esftett nyllalkozatot a sportolótól

kapott adatok

g.
alapián, é s aí ao tu 4. § 4oa, ponaja í igyelembevé telé Vel tettem í í €
Ha a támogatott szervezel az Európai Bizottság sA.31722 (2o11lN), sA,46615 (2016/M é s sA.48265 i2017/M

N. 30/t. §_a szeí inti jogcí mek Vonatkoásában

a támogatáSi szerádé s kereté ben megkötött

biaosí tó támogatási igazolás kiállí tásárói, felhasmálásáról,

Lo7lzolr. U|.30.) Koí m, rendeletben í oglaltak szerint

2020-05-06 13:58

a

támogatás elsámolásának

sámú határozatainak hatálya alá tartolk, a

kiegé szí tőtámogatás összegé Vel a látvány-csapatsport

Tao.

támogatását

é s ellenőrzé sé nek, Valamint Vis§zafizeté sé nek szabályaiől smló

kóteles elsámolni.
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Tudomásul veszem, hogy

a

látvány-Eapatspört

támogatását bizosí tó támogatási igazolás kjállí tásáról, í elhasználásáról,

ellenőrzé sé nek, Valamint Vi§SzaÍ izeté sé nek szabályairőlszőló

LQ7lzo]'L (V1-3o.) KoIm. rendelet 2. § (1) bekezdé s

1",

a támogatás eiszámolásának é s

é s 2. pontok Szerinti szervek jogosultak a

Í enti nyilatkozat Valóságtaí talmának Vi^gálatára, é s amennyiben annak eredmé nye nem támasája alá a í enti nyilatkozatot, a támogatás
Visszaí izetteté sre kerül,
Kelt: Budapest, 2020. 05, 06.

ili;;;
1Hivatáso§ spoí toló: a sportról szóló 2oo4.
é Vi l. tórué ny 1. § (4) bekezdé sé ben meghatározott, a látvány-csapatspoí tnak minősülő sportágban foglalkozaton
sponoló azzal, hogy az álta'a jÖVedelemszerző toglalküáatásban é s dí aás ellené ben nyú jtott szolgáltatáské nt í olytatoit Sporttevé kenysé g hivatásos
sporttevé kenysé gnek minősÜl, amennyiben a ré szé re sporttevé kenysé gé vel összetüggé sben az é rintett támogatási időszakban nyú jtott pónáeli jultatás _

a

sportrendeZVé nyen Való í é saé teIhez kapcsolódó UtazáSi költsé gek é s szállásköltsé gek kivé telé Ve]- meghaladja a ré sz/é teliköltsé get
é s a Sportoló jöVedelmé nek
legaIább 50 száZalé kát teszi ki. Í üggetlenül attól, hogy a sportoló é s az é rintett sportszervezet kötött-e

2Abban az esetben §ZÜksé ges kitÖlteni, ha

a

kedvezí né nyezett az

1. ponl

egymással munkaszerződé st (Tao.

fu,

4. § 40a. pont).

alapján hivatásos sportszeí Vezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatór

sportszervezetnek, Vagy alapÍ tványnak minősÜl, Vagy orságos szakszöVetsé g eseté ben

a iárgyi

eszköZ

beruháás

(felú ,ií tás) hivatásos sporttevé kenysé get

í olytató szervezet iní rastruldú ra í e.ileszé sé í eií ányul.

3orságos sponági
4

szakszöVetsé g,

amatőr sportszervezet, Vagy alapí tvány eseté n Válaszható,

Valamennyi kedVeZmé nyezett eseté ben kitöltendő!

5A gazdasági tevé kenysé gnek minősülő
használat eseté n kitöltendő!

6A2 állami támogatás fogalmáí ól szóló bizottsági közlemé ny
sportlé tesí tmé nyé s annak §Zolgáltatásai

(http://tvi.kormany,hu/tamogatas) 196-197. pontjaj alapján,

ha a támogatással

tekinteté ben megállapí tható, hogy a margí nálisnál nincs nagyobb hatása a iagállamok közötti

é rintett fÖldraji hatókór korlátozott; elhanyagolható mé rté kűa külfóldi használat; nincs hatással a külföldi

é rintett

kereskedelemre (mert az

Vállalkoások szolgáltatásaira é s berirháásaira), az

inté Zkedé s helyi haiású nak tekinthető.
7Abban az esetben sz]ksé ges
kitölteni, ha a kedvezmé nyezett a2 1. pont alapián amatőr sportszeruezetnek,

Vagy alapí fuánynak minősül,

BLásd a 3. pont szerint!
9Lásd 5. lábiegyzet!

2020-05_06 13:58
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Amatőr/Hivaásos nyilatkozat
AluIí lrott szabó Lá5zlóné

(hivatalos ké pviseló neve), mint a ké relmező ké püselóje, az alábbi nyilatkozatot teszem.

AZ általam ké pvi§elt Spoí tszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATÓR sportszeí Vezetnek minóSül.

TUdomásu! Veszem, hogy a jelen nyií atkozat megfelelő kitölté se é s aláí t ása az elbí t álás felté tele,
Büntetőjogi felelőssé gem tudatában krelentem, hogy a fenti nyilatkozata valóságnak megfelel é s kötelezettsé get Vállalok, hogy a nyilatkozatVonatkoásában
beköVetkezett

Budapest

,

Váltoásokat 8 napon belül bejelentem ajóVáhagyást VógZő szeí Vezetnek.

2020. 05, 06.

LátVány-csapatsportban működő amatőí spottszervezet: minden olyan, a §portról szóló töí Vé nyben meghatározott szabályok szerint működó Sportegyesú let
vagy sportválla|koás, amelyik nem minősül a köVetkező pontban meghatározofi hivatásos sportszeruezetnek

(a társasági adóról é s az osaalé kadóról sZóló ]-996,

é Vi L)oC4. törvé ny 4. § 42, pontja).

t:
LátVány-csapatsportban működő hivatáso§ sportszeí Vez€

a láWány-csapatsportágak

országos spoí tága SzakszöVetsé ge által kií rt Versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki oszályában - a Veterán koí osztályokra kií rt Versenyrendszer kivé telé Vel - ré §á VeVő (indulási jogot elnyert) sportszé í Vezet,
b. alsóbbbajnoki oszályaibanróSztVeVő(indutásijogotelnyert)sportszervezetabbanáZesetben,hazilyenSpoí tszervezeihivatásossporto|óta|kalmaz.

Több látvány,csapatsportban

Vagy

több ,logi szemé ly szeruezeti egysóggel (Szakoszállyal) mú kódő sportszervezet eseté n aZ e törvé nyben a hivatáSos
a jogi szemé ly szervezeii egy§é gre (szakoszályra) kell alkalma,ai, amelyik aZ a)-b) pont szerinti

sportszeí Vezetekí e előí rt rendelkezé seket csak a.ra

Versenyrendszeí ek bajnoki osaályaiban ré sa VesZ (a társasági adóIól é S az oszlalé kadóí ól szóló 1996. é Vi L)oo{. töNé ny 4. § 43, pontia).

szó|ó 2oo4. é Vi l. tórVé ny 1. § (4) bekezdé sé ben meghatározott, a látvány-csapatsportnak minósüló Spoí tágban foglalkoztatott sportoló
hogY az átlala jöVedelemszerző í oglalkoztatásban é s dijazás ellené ben nyú jtott szolgáltatáské nt í olytatott sporttevé kenysé g hivatáSos sporttevé kenysé gnek
minősú l, amennyiben a ré Szé í eSpoí ttBVé kenysé gé Vel összefüggé sben aZ é rintett támogatási időszakban nyú jtott pé nzbeli jUttatáS - a spoí trendezvé nyen való
ré szvé telheZ kapcsolódó utazási költsé gek é s sállásköltsé gek kivé telé Vel - meghaladja a í é szvé teliköltsé get é s a sportoló jöVBdetmé nek legalább 50 száZalé kát teszi
ki, függetlenül attól, hogy a Sportoló é s aZ é í intett sportszeryezet kötött-e egymással munkaszerződé st (a társasági adóról é s aZ osaalé kadóról sáIó 1996. é Vi L)0{(|,
törvé ny 4. § 4oa. pontla).

Hivatásos Spoí toló: a sportról

aal,

2020-05-06 13:58
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ÁFl nyilatkozat
ÁFANy.,ilatkorat
Ké relmBá kÉ pviseleté .beneliffVa,

a

tudatábán. az áta|áno§ foí galmi adóról

Küelentem, hogy

m21n021"-es támo§aí á§i .idó§za.kravqnaí kozó §portfejle§dÉ sj programma| kápcsólal§4n t(,htető.jo§iÍ Blé lő5§é §em

sáló

2oo7. é Vi c)o§dl. örvé ny (a továbbiakban:

a Ké relí neá_ nem abnya az ÁFA-nak é s ké rern, hogy a

?Ó
Áí á fu.) alapián a köVetk€

§Zem.
nyilalkozatot t€

9portí ejleszté si proorám é lbirálásnál az

Ár+vat nriveli

{bruttÓ)

,t!§szeg keí üljijln

í igy,e|embevé telr€
,

Továbbí kii§ientem, hogy aE€
nnyiben

a jelen nyihtkozat taí talrnábé n

nyilatkozatban fogbltakat, amely kiárólag ké í elEmre Tí rqdoBit|,}etó

-,

-

ide nem é r,tve a támo,gatá§hc,zlaftozó

áltálánoslorgalmi

i|letve e7 abbán §zereplő adálokt}a§ ván§zi§§

követk§zik

adó e|§ámolásával

bé , aí ról a

kap€
§olatos

Magyaí , Ké átabda

sóvet§é gót hatádé Katanul, de.legkÉ §óbb a Vált9ást ldrvé tő 5 hapon belül - jelen nyllatkozat í negí elé lóhtólté sé Vel é s benyú itá§eval * iájé koí atom,
Hoaáiárulok ahhoz, ho§y a Magyar Ké itabda §zövet§é g adalaima.t í l€hasáiálJa,

lbrí üeti,Adó-

,é §Vámhiv.atált

forgalmi adÉ valkapcs§lato§jogirilásomra

Vonatkozóan további nyilatk9zatot, in{oí ,nációt ké ihet.

KeltrBldapest, 2020. 05. 0§.

2020{5-ü613:58

, vaí amint é 6é tbót a
nyi]Vántan§á é § §Ziik§é q e§é té n tqvább] adar§kar ké í jenb€

megk€
í sssé , Az ilyé n jé llé gr]adatszolgáltatashoz hozzáiárulok. Tudomásul. veseem, hogy a Magyar Ké Zitabda s2öVet§é g aZ Ótajáno§

§zabó Lásztóné

kuraiófiumi elnök
Ké zisuli ttánpótlás AtapffVány
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Nyilatkozat a DE MlNlMls uí mogatások igé nybevé telé ről
A sportí eilesaé si program kapcsán tefi nyilátkozata alapján az Ön sportszervezeté nek nem ké ll De minimis nyilatkozatot kiiöltenie

2020-05-06 13:58
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Mellé kletek
Köztartozá§mentessé get

igazoló PDF beernelé §e a me|lé klaekhez

Cé gkivonat PDF beemelé Se a meIlé kletekhez

@

Nlyilvántartó hatóság iga7olása (a ké í elmeó szeruezetet nyilvántartó szervezet (bí róság, Vagy kóigazgatási Szerv) 30 napnál nem
ré gebbi igazolása a szeí Vezet nyilvántartásban szereplő adataií ól)

Fájlok száma: 1
utolsó feltölté s:
2020-0?-26 a83oia4

@

KöAeg:V?:ői aláí r,ás-hitelesí té ssel etlátott aláí IáSi cí mpé ldány Vagy ügwé d által etlenjegrzett aiáí í ás minta, a támogatott szerveret
Vezetőjé tól (meghatalmaáS eseté n a támogatáS; ké relem aláí r.ására é s ellenjegyzé sé re jogosult szemé lyeldőI is)

Fáilok száma: 1
utolsó feltölté s:

2o2o-o2-2215,.46,.22
lgazolás arról, hogy a pályaző kóaanoásmentes adózónak minősül (30 napná| nem ré gebbi közokirattal
adóZói adatbázisban)

igazoüa Vagy szeí epel a

köaaí toásm€
ntes
Fájlok száma: 3
utol§ó í eltölté s:
2020-04-23 t5:02:?5

EffiruiWÉ f

(2o 0o0 F0 A 39/2011. (Vt. 30.) NEFM| rendelet alapján fizetendő lgazgatási §zolgáltatáSi

dl,|

befizeté sé t igazoló bizonylat

Fáilok száma: 1
utolsó feltölté s:
2o2ü-o2-27 77,.o7,.3o

@
Fájlok §záma: 1
utolsó feltölté s:

ÁFA Nlyilatkozat
Aláí irandó nyilatkozat letölté se

2Q2o-o2-26 09:17:02

@
Fájlok száma: 1
utolsó í eltölté s:

Amatőr/hivatásos

nyilatkozat

Aláí trandó nyilatkozat leiölté se

2020-02-26 o9:17,.t4

Fájlok száma: 1
utolsó í eltölté s:
2a2o-o2-26 a9,.t7,.23

ffi@nw
Fáilok §záma; 1
utolsó feltölté s:

EMM| nyilatkozat
Ké rjük, hogy tel,ies kórűen kitóltött,
rendszerbe.

a dokumentum mindké t oldalán cé gszerű aláí rássaI ellátofi nyilatkozatokat töltsön

Í el a

Aláí irandó nyilalkozat letö{té se

2.

sámú nyilatkoat

Aláí lrandó nyilatkozat letölté se

2020-02-26 og,.t7:33

rá@]!frM${

Egyé b dokUmentumok

Fájlok száma: 9
utolsó feltölté s:
2o2a-o4-o2 72:oo,.41

@@ilmm;§

sportszakemberekre Vonatkozó dokumentumok

Fáilok száma: 6
utolsó feltölté s:
2o2o-o2-25 2o:3o:L5
sportlé tesí tmé ny, sportpálya bé rleti szeí ádé sei

Fájlok száma: 9
utolsó í eltölté s:
2O2a-a2-24 22:45:54

Kelt: Budapest, 2020. 05, 06.

2020-05-06 13:58
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lndikátorok a projekt teljes időtartamára Vonatkoztatva

lndikátoí megneVezé se

Mé rté kegysé

Megiegyzé s

§

cé lé í té k(támogatási Változás

kiindulási é í té k
fielenlegi}

a bázisé V
%.ában

idő§zakvé §e}

output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

Licence-szel rendelkező edzók

íő

sáma

2

í ő,A.5 í ő B,3fő c, ].í ő

].5

15

Oo/o

L1

11

0ó/o

D licensz

Edzőtáborok váma

db

1o

25?r'o

É pí tetUí elújí tott sportcé lú

db

0

-Loo%

ingatlanok száma
kiszol gáló
É pí tett/í Blú jí tott
lé tesí tmé ny

-7OO0/a

m2

Egyé b jndikátorok:
-!0ao/o
-LOOo/o
-1OO0/o

Mé í té ke§y§é
lndikátor
megnevezé se
s

cé lé rté k$ám§gatá§i időszak

kiindulá§i é rté k
fielenl€
§i}

Megjegyzé s

vé ge}

váltoeás a bázisé v
ában

Eredmé ny indikátoí ok
Koroszályos Sponolók száma:

U19

tő

U].8

íő

UIl

0

0

-100olo

22

25

I4o/o

tő

2q

9o/o

U16

íő

3o

LLo/o

U15

íő

ló

30

I5o/o

ut4

tő

23

U13

tő

UIz

íő

ií i játé kosok

leány+fiú k

Egyé b indikátorok
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35o/o

3Oo/o

41

46
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A projekt költsé gveté §e

közvetlen

Jögcí mek

támogatá§

Ell€
rrórzó
szervn€
k
fizetendő

dí i

Kózfeműködői
dí i

támogatás

önerő

Telje§

Els?ámolandó
ös§zeg

Telies
ráfordí tá§

Szsmé lyi jellegű

9 323 965 Ft

96 123 Ft

L92 247 Ft

9 612 335 Ft

9 612 335 Ft

19 I2a 547 Ft

ts 224

Tárgyi eszköZ beruháás

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Fi

0Ft

- ebből előfinanszí .ozott

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

oFt

- ebből utóí inanszí í ozott

0Fl

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Fl

üzemelteté s í eladatainak
támogatás

0Ft

0Ft

0Ft

oFt

0Fi

0Ft

0Ft

L}tánpótlás-nevelé s
e ladatainak támogatáS

112 556 577 Ft

1 158 549 Ft

2 139 810 Ft

115 854 936 Ft

72 a72 771, Fí

],27 569 158

I2a727 701

Ké pZé s

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0Ft

ósszesen

r21 gBo 542 Fl

7 254 673 Ft

2 332 o57 Ft

725 467 272 Ft

22 485 106 Ft

!46 697 7o5

747 952 377 Fl

670 FI

(nem ingaí lan)
- ebbőI előí inan§zí rozott

(ingatlan)

Utánpótlá§

0Fl
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F\

Ft

f

10 000 Ft

összesen

Ké rrzé s
20 000 Fl
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A ké relemhez

tanozó mellé kletek (34 daí ab)

ÁFA NyiIatkozat

Aláí randó nyilatkozat letölté se
aí anyilatkoat ksa_20200226_1,582705022.pdf
1

ao262t]o aa1t 1a2co82 eb4

d

a6c4ab27

b7

(szerkesaé s alatt,28 Kb, 2020,02-26 09:17:02)

1í 294ct7 1bIb54b6b7a55bBd73acObe

Kólegyzői aláí rás-hitelesí té s§el ellátott aláí rási cí mpé ldány vagy ügyVé d által elleniegyzett aláí rás minta,

(meghatalmazás

eseté n a támogatási ké relem aláí rására é s ellenjegyzé sé re jogosult szemé lyektől is)

a támogatótt

szervezet Vezetóié tŐ|

a|airasicimpedany2019_1561978415 7562a65s27 _1582382782.pdí (szerkeSaé s alatt, 68B Kb, 202o-a2-22 !5:46,.22)
e2ac2687 212ec8bdla8e57í 5d3d351c651a625542cO3í 9b777525bb88acd9b24

Aí natőí /hivatásos

nyi

latkozat

Aláí í andó nyilatkozat letölté se
amatornyilatkozat ksa_21200226_!582705034.pdf (szerkesaé s aIatt, 38 Kb, 2020-02-26 09:17:14)
96 ac3bla4f 3 6b7d 1§5cí í 47457061 16Bd7551 75 1 6461f 7 8447 95lí 29 a4e7 s c82

sportí óí €
sí lmé ny, sporlpálya bórleí i szerződé sei
í asorigimi_l5B2580623,pdf (Szerkesáé s alatt, 92 Kb, 2o2o-o2-24 22:43:43) 97í de4b4598356aL215oa8292o5e25b5la00437f62abaoeac6186dÍ b7252cBOc
siketek*1582580634,pdf (Szerkeszté s alatt, 161 Kb, 2o2a-o2-24 22:43:54) fdled6ffa333ecbe8103]"55302243fb7519835e6568dlb729b3437b57Sbfoe38
varnautca*l5B2580645,pdí

(Szeí kesaós alatt, 454 Kb,202f.02-?4 22:44:05) 3212í bdO60c7 e89aBa5laOccedO40a8alclrí a6dBfdOa7dd4311136a6aa877bdd

sztistvan,158258o696, pdí (szerkeszlé s alatt, 291 Kb, 2o2o-o2-24 22:44:56) 90733afld7dO4aaclrcd93b5fcLI7354g624c9ad97a2b7dd89a0684d19c23trled
zagrabiUt_1582580706.pdf

(szeIkeszé s alatt, 2!4 Kb, 202a-o2-24 22.45o6\ d2a8553d33e5dgaalablb69c2b7bec44c6Í callí ed27L72bgefcf137403í b752

bkSZ 15B2580718,pdí (szefkeszé s alatt, 187 Kb, 2020-02-24

2842g26eoa94eed40ec8ld3o7Í 7 4c366Í 237 e1odld9Í 49eb9Bc476ee867Í 36Í 2
"2:45,,78)

gyomaendrodedZotabor_15825B0726,pdí (szerkeszté S alatt, 111 Kb,2o2a-Q2-24 22,.45:26)
í 28b310405cOald4ccb69f b4721ebcc7 22aí 7 68816adtge6ef0156a9lab16140
matrahaziedzotabor_1582580736.pdf (SZerkeszté S alatt, 374 Kb,2a20,02,24 22:45:36)
1660d3c369b2907468160457c42366e8dfOa604350f 11dí 4717dbd3b7bObb467
renclezesoí a_].582580754,pdí (Szerkesaé s alatt, 130 Kb, 2a2a-a2-24 22:45:54) 4a4e7e8fdc370900318ec48920e381b4bfeccebdeOeí baOd48b306903202d34e

Egyé b dokUmentumok
csikisllviamegb|zasiszerzodestervezeí 2020-21*1585821549.pdf (Hiánypótlás, 286 Kb, 2070-04-02 11:59:09)
bb38497a78B3l0f2bbdOa2e7f68bdb4784ofbe5b523315B2d257319d5ela39a8
spórtorvosijavaslat_1585821563.jpg (Hiánypótlás, 4 Mb, 2a20-04-02 11:59:23) dabg55000425f298dí 9U3436d66a7Oced4a4Ocddse3959b24l60b29lat}4d91
szaboveronikanyilaikoZatksa_1585B21573.pdí (HiánypótláS, 464 Kb, 202a-o4-o2 11:59:33)
314ac934ac9ce2bí 79e5í 943735f 374 42ce3c1? 9 ed 1a2bdO6ce94í f c1762628b
argiarajanlat_1585821589.pdí (Hiánypótlás, 161 Kb, 2020-04-02 11:59:49) ü2alld9bld7648da26iea73eab337í 05ded8c777a0aí 7ef2d3a27ebOa795Baga
í oreVerargi_l5B5821603,pdf (Hjánypótlás, 157 Kb, 2020-04-02 ]_2:00:03) 63d1323535a56deefacscl8608bllfea9bbdo2c2a7o44g986d25563f440b541c
kidsarajanlat_l5B5821615.pdi

(H|ánypótlás, 155 Kb, 2020-04-02 72,.oo:I5) c67 4a3í b2bo22L9373794005c140dald3e0Í Í e6d9b37ca3776bÍ 246e54dcezb9

konyicsakadamnyiiatkoat*1s85821 625,pdt (L4ánYpótlás, 43o Kb, 2020-04-02 12:00:25)
35df2e3B6alb59beí 753684a75d150037bB7a7060db5abcbO4í 7í cOí 63f67aef
okroscsaba_j,58582]"632,

pdf (Hiánypóll,ás, 722 Kb, 2020-c4-a2 12:0032) e3617acda49do6d2c760eda9236e93a2ad8d676l"638e0l"eea38b92eac996dbde

dr.okroscsabanyilatkozat_l58582164]..pdf (Hiánypótlás, 73 Kb, 2020-04-02 12.00,.41")
2bc7o5g73a5l5gebl3b6b8d5869c5lob7 65í 412 1c7 82c668abb1389sa846213c

EMMl nyilatkozat
Ké í iük,hogy teljes körűen kitöltött,

a dokumentum mindké t o|dalán cé §§zeí ű aláí rással ellátott nyi|atkozatokát

töltsön

fel a rendszerbe.

Náí r and ó nyilatkozat letölté se
(szerkeszté s alatt, \29 Kb,2020-02-26 09:17:23)
emminyilatkozat_ksa_2o2oo226}5a2705043.pdí
a10889ad26a799Be8e8af 18bae6631515e92672B9Of54a9bb13000391676aOcf

i
Nyitvántartó hatóság igazolása (a ké retmező szerVezetet nyitvántaí tó szeí vezet (bí róság, vagy közigilgatá€
isazolása a szeí Vezet nyilvántaí tásban szereplő adatairól}

szerV} 30 napnál nem ré gebbi

ksacegkivonat_202oo224_L582702204,pdf (SZerkesáé s alatt, 125 Kb,2a20-o2-26 08:30:04)
b96ba920aí 7í bí lb d6eIB 4bc4í a de7 7 ef 5ad9í 4ce6f 142 acf 05í ff e326ed405c
(20 000 Ft) A39/20x].. (Vl, 30,) NEFMl rendelet a|apián

í izetendó lgazgatá§i §zolgáltatá§i

sí p igdii_beí izetes_bizonylat_1582B19650.pdí (SZerkesáé s

dí j belizeté sé tigazoló bizonylat

alatt, 734 Kb, 2)2a-o2-27 17j07:30)

d3eí 49202dc99b76e5í 85dcd514586b041i8363b30541í 9B4557cO9ebdc4419b

lgazolás arról, hogy a pályázó köZtartozásmentes adózónak minó§ül (30 napnál nem ré gebbi közokirattal igazolia Vagy szerepel a
köztartoZásme nt es adózói adatbázisban)
(Admin szerkesaé s, o B,2D2ó-o4-23 15:02:25)
Ujmicrosothi/Drd-dokumentum_1587646945.docx
e3bOC44298í clc149af bí 4c8996fb92 421 ae4te4649bs34ca495991b7B52b855
koztart*opten_kerelem_002_08598*2o2oo4o2_L5a582]^695.

pdí (Hiánypótlás,

136 Kb, 2a20-04-o2 12:01:35)

b117207ccOb8dda9949í ae3ec58feec54f 14í 9cb77849a322eablBb34def 114€
kozart_Opten_kerelem_001_0B598_2D2oa22o*7582207919.pdí (szerkesaé s alalt, 136 Kb,2020-02-20 15;11:59)
dB9í 3796daOec4309209 d22267 3bro69188e80 1 5d b2487 3 ad992b6 4c44eací d7
2, számú nyilatkozat
Aláí f andó nyilatkozat letólté se

2,Szamunyilatkoat ksa,2o2oa226_L582705053.pdf (SZeí keszté salatt, 129 Kb, 2o20-a2-26 09;17:33)
649bí 4461344885433í cdc798d5c2OCí 9aBl3a68911cOe5BOddb041554cbbdb7
sport§zake mbe re kre vonatkozó dokümentumok

2020-05-06 ].3:58
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bá]la§nbBL1.§§z4s'1§8l;pdí

(Szerkesdes alatt, ?33 Kb, 2o2o.o,2-?3 §l:§*01) ??56da§342asbeo§3tsí l*§§§0loy{§.d{35d§dl§g6_§§l§!§3b§!xbt5§§.§4§

§eijq&?_p€
§küí }y/é l§tgáZd.-i&6r9e.
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fke§É é §
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l63á65dd§dí aí
31n'l4g§,e66€
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§e5&llb?erh6l§§§*§77É §€
x$S2§

c§ikí §rilniako§yv&_1$*á4§f

?1.jp§ §@Ikesztós aieti,,§sá ;Kb, *0?§.0*,23

b§6al}ffia8'ad dscdi§aea§§§ad8M8a6ü94l§dcd§l§§ad3§ffiJ6§bd,5&§5bá5
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