
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Szentesi Farkasok Kézilabda Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  Szentesi Farkasok Kézilabda Club

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  Gyermekbajnokság

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

Adószám  18730458-1-06

Bankszámlaszám  11735043-20038193-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6600  Város  Szentes

Közterület neve  Zrínyi  Közterület jellege  utca

Házszám  17  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6600  Város  Szentes

Közterület neve  Zrínyi  Közterület jellege  utca

Házszám  17  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 362 50 58  Fax  63

Honlap  www.szenteskezifarkas.hu  E-mail cím  mtihanyi3@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Oroszné Tihanyi Márta

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 362 50 58  E-mail cím  mtihanyi3@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Molnárné Szalai Edit Katalin +36 30 566 04 71 mszalaiedit@gmail.com

Felföldi Róbert +36 70 850 63 13 felfoldirobert33@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Szentesi Koszta József Általános
Iskola

Szentes Város
Önkormányzata

Hódmezővásárhelyi Tankerületi
Központ

3 Felkészülés

Szentesi Klauzál Gábor Általános
Iskola

Szentes Város
Önkormányzata

Hódmezővásárhelyi Tankerületi
Központ

3 Felkészülés

Dr Papp László Városi
Sportcsarnok

Szentes Város
Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata 13 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2015-07-08

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2015-07-08

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Szentesi Farkasok Utánpótlás Sportegyesület

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  2005-11-24
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2017 2018 2019

Önkormányzati támogatás 0,615 MFt 0,6 MFt 0,6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,2 MFt 1,5 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 6,857 MFt 15,131 MFt 25 MFt

Egyéb támogatás 1,1 MFt 1,98 MFt 1,963 MFt

Összesen 9,772 MFt 19,211 MFt 29,563 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2017 2018 2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,2 MFt 1,25 MFt 2,58 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,5 MFt 6,38 MFt 7 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0,15 MFt 0,25 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3,07 MFt 3,9 MFt 4,1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,576 MFt 0,867 MFt 2 MFt

Összesen 4,346 MFt 12,547 MFt 15,93 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2017 2018 2019

Működési költségek 3,57 MFt 6,38 MFt 7 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Tekintettel a Magyar Kormány által a kézilabda sportág részére 2019. évben meghatározott keretösszegre, az MKSZ a 2019/2020-as támogatási időszakban nem
támogatja tervezésre, ingatlanvásárlásra, nem építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházásokra, felújításokra és építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz
beruházásokra, felújításokra irányuló kérelmek jóváhagyását.

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében” oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

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

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

20 286 108 Ft 405 722 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Kérelem részletes leírása

Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

Egyesületünk 2015-ben alakult,szülői és szövetségi biztatásra. Kézilabdásaink elsősorban szentesi „Kosztás” gyerekek voltak, de mára már több iskolából, sőt a város
körzetéből is többen járnak hozzánk sportolni. A nálunk kézilabdázni akarók száma egyre bővül.Az általános iskola befejezése után többen nagyobb városokban
folytatják kézilabdás pályafutásukat. A szakosztályunkban négy működési engedéllyel rendelkező edző foglalkozik a gyerekekkel, ebből 3 fő Tao SFP-ból támogatott.
Az edzéseinket a városi sportcsarnokban és két általános iskola tornatermében tartjuk.Csatlakozott hozzánk egy harmadik általános iskola is,ahol az alsótagozatban
oktatjuk a kézilabdát.A tornaterem mérete azonban nem megfelelő. A 2018/19-es évben 4 db csapattal az Országos Bajnnokságban veszünk részt a különböző
korcsoportokkal.Ezek mellett 1 db felnőtt megyei csapatot is működtetünk. A fiatalabb játékosainkat 4 bajnokságban indítottuk el ebben az évadban. Mind a 4 csapat
támogatott a Tao elszámolásból: ► A legidősebb fiúkkal az OSB III. osztály Dél-Keleti csoportjában versenyzünk. ► Az U/14-es korosztályú fiúkkal az országos
gyermekbajnokság Badó László régió III. osztályának felsőházába jutottunk, ahol még folynak a küzdelmek. ► Az U/13-as korosztályú fiúkkal az országos
gyermekbajnokság Badó László régiójában szereplünk. ► Az U/13-as lányokkal az Országos Gyermekbajnokság Badó László régiójában még folynak a mérkőzések.
Edzőink mindannyian kézilabdás múlttal rendelkeznek és teljes mértékben elhivatottak szakmájuk iránt,szinte minden hétvégi szabadidejüket „feláldozva”, teljes
erőbedobással dolgoznak a gyerekekért.3 fő ’C’ és 1 fő D licenccel rendelkezik. Alkalmazunk 1 fő technikai vezetőt és 1 fő sportmunkatársat, akik segítik a
versenyeztetést. Folyamatosan keressük a támogatási lehetőségeket. Sikeres pályázatot nyújtottunk be a helyi önkormányzathoz is, ahol nyertünk működési
költségekre. Szülőkkel szoros kapcsolatot alakítottunk ki, van közülük olyan aki havi szinten is nyújt anyagi támogatást. Idén először szerveztük meg az első
jótékonysági kézilabda bálunkat, melynek bevételét a nálunk sportoló gyerekek nevelésére fordítunk. 

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

Nem releváns. 

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

Alakulásunk, 2015 óta a város több általános és középiskolájával építettünk ki szoros kapcsolatot. Az együttműködésünk révén szorgalmaztuk, hogy a kézilabdázás a
testnevelés órák része legyen. Három általános iskolában tartanak edzőink kézilabdaszakkört, mely lehetővé teszi a kézilabdasportág népszerűsítését és a tehetséges
utánpótláskorú játékosok kiválasztását az egyesület számára. Ennek köszönhetően, folyamatosan növekszik a taglétszámunk. Az utánpótláskorú serdülő lányainkat a
Csongrád megyei női felnőtt bajnokságokban versenyeztetjük, mert a 10 fő létszám megkötés miatt nem mertük bevállalni az országos serdülő bajnokságot. A Koszta
iskola tanulói részt vesznek a Magyar Kézilabda Szövetség „Kézilabda az iskolában” pályázatában. Terveink szerint a 2019/20-as idénytől kezdve 4 korosztályban 6 db
teljes csapattal fogunk rendelkezni. Célunk minél több fiatalt megszólítani és megszerettetni velük a kézilabda spotágat. Feladatunk: -Az iskolákkal továbbra is jó
kapcsolat ápolása és új intézmények bevonása -A sportág népszerűsítésével minél több játékos toborzása -A tehetségek kiválasztása mellett a kevésbé
tehetségesekkel is történő foglalkozás -A létszámnak megfelelően a sporteszközök és felszerelések számának növelése -Az edzések magas színvonalú megtartása -
Az edzők folyamatos továbbképzése. E program segítségével szeretnénk az utánpótlás korú játékosok edzéseinek számát növelni a magas terembérleti díjak fizetése
mellett és a versenyeztetési lehetőségeket biztosítani számukra. Az utazási és nevezési költségeket és a bírói díjakat fizetni. Sporteszközökkel és sportfelszerelésekkel
ellátni játékosainkat 

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

Célunk és feladatunk a kézilabda sportág népszerűsítése mellett, hogy segítsük a szentesi diákok sportolási lehetőségeit.Arra törekszünk, hogy minél kisebb korban
kezdjük megismertetni a gyerekeket a kézilabdázás alapjaival.A gyerekek a sportolás hatására a betegségekkel szemben ellenállóbbá válnak, a közösségből
kevesebbet hiányoznak és könnyebben illeszkednek be. A sporttevékenységüknek köszönhetően kevésbé fordul elő velük magatartási probléma . Felnőtt korukra a
munkahelyükön alkalmazkodóképesebbek, fegyelmezettebbek lesznek. Életformájukká válik a szabadidő kulturált és hasznos eltöltése. Kiemelt feladatunk az
utánpótlás nevelés, mely a felnőtt játékos állomány kinevelését szolgálja. Az egyre magasabb színvonalon játszó csapatok pedig még nagyobb létszámú közönséget
és lelkes szurkolót vonzanak a lelátóra.Ezáltal még több kézilabdázni vágyó gyermek kezdi el a sportolást. Fontosnak tartjuk, hogy az aktív sporttól visszavonult
sportolók számára is biztosítsunk lehetőséget a mozgásra. Évente rendezzük meg a Szentesi Kézisek Fesztiválját, ahol a fiatalok az idősekkel találkozhatnak és közös
játéklehetőséget kapnak. Figyelembe véve az esélyegyenlőséget,a város két általános iskolájában ingyen tartunk kézilabda szakkört, ahová igyekszünk bevonni a
hátrányos helyzetű tanulókat is.A program fontos gazdasági hatása, hogy a legkiválóbb kézilabdázók számára szakmát is adunk, hiszen játéklehetőséget kaphatnak
első osztályú csapatokban vagy felnőtt korukban edzői képesítést szereznek, mely megélhetésük egyik alapja is lesz egyben.Jelenleg 2 fő ifjúsági korú játékosunk
segédedzőként is szeretné tovább segíteni munkánkat.A többi fiatal tehetséges játékosunkat is arra ösztönözzük, hogy szerezzenek edzői vagy játékvezetői képesítést.
Továbbá a TAO pályázati program megvalósítása által olyan támogatókra is szert tehetünk, akik esetleg később szponzori támogatást nyújthatnak az egyesületünk
csapatainak.
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Személyi jellegű ráfordítások

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód és
születési

dátum

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások

(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Adóazonosító Nyilvántartási szám Licensz.

evad_rovid évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2019/20 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

 Tudomásul veszem, hogy a benchmarkban nem szereplő, a kérelemben egyediként megjelölt tételek esetében a sportpolitikáért felelős miniszter a sportfejlesztési program
jóváhagyása során – szükség esetén azok előzetes egyeztetését követően – dönt.

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

Tekintettel a Magyar Kormány által a kézilabda sportág részére 2019. évben meghatározott keretösszegre, az MKSZ a 2019/2020-as támogatási időszakban nem
támogatja tervezésre, ingatlanvásárlásra, nem építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházásokra, felújításokra és építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz
beruházásokra, felújításokra irányuló kérelmek jóváhagyását.

2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás

tervezett
befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel

tervezett
időpontja

(év, hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

2019/20 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2019-04-24 13:51:09

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 0 0 0 0

U9 0 0 0 0

U10 0 0 0 0

U11 0 0 2 0

U12 4 0 2 0

U13 8 5 9 7

U14 8 7 8 7

U15 1 0 12 9

serdülő 5 1 19 11

ifjúsági 25 8 17 3

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 51 21 69 37
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2019-04-24 13:51:19

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2018/19 Versenyeztett csapatok száma 2019/20 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U8 0 0 0 0

U9 0 0 0 0

U10 0 0 0 0

U11 0 0 0 0

U12 0 0 1 0

U13 1 1 0 1

U14 0 1 1 0

U15 - 0 0 1

serdülő 0 1 0 0

ifjúsági 0 0 1 1

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 1 3 3 3
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2019/20 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan típusa Ingatlan
megnevezés

Férőhely Igénybevétel
típusa

Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybe-
vétel

(óra/hó)

Hónapok
száma az
évadban

Igénybevett
órák

száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Sportcsarnok Dr Papp László
Városi
Sportcsarnok

0-500 fő Edzés Ifjúsági,
U12, U13,
U14, U15

4 100 Ft 23 11 253 1 037 300 Ft

Sportcsarnok Dr Papp László
Városi
Sportcsarnok

0-500 fő Mérkőzés Ifjúsági,
U12, U13,
U14, U15

8 200 Ft 10 10 100 820 000 Ft

Tornaterem Szentesi Koszta
József ÁLtalános
Iskola

nem
releváns

Edzés U14, U15 2 750 Ft 8 9 72 198 000 Ft

Sportcsarnok Dr Papp László
Városi
Sportcsarnok

0-500 fő Edzés Ifjúsági,
U12, U13,
U14, U15

8 200 Ft 18 11 198 1 623 600 Ft

Edzők elszámolása

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

2019/20 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód és
születési

dátum

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó

)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 1418
1991-12-29

OROSZ PÉTER Normál 2 11 80 333 Ft 16 870 Ft 1 069 232 Ft

Edző 1878
1954-06-09

OROSZ TIBOR Normál 3 11 48 508 Ft 10 187 Ft 645 641 Ft

Sportmunkatárs
1960-04-26

Molnárné Szalai Edit Normál 2 11 46 090 Ft 9 679 Ft 613 458 Ft

Sportmunkatárs
1977-11-23

Felföldi Róbert Normál 2 11 46 090 Ft 9 679 Ft 613 458 Ft

Technikai vezető Beszerzés
folyamatban
1967-10-28

Oroszné Tihanyi Márta EKHO 2 11 46 090 Ft 8 988 Ft 605 853 Ft

Edző 1419
1967-10-28

OROSZNÉ TIHANYI
MÁRTA

EKHO 2 11 48 508 Ft 9 459 Ft 637 638 Ft

Edző 1419
1967-10-28

OROSZNÉ TIHANYI
MÁRTA

EKHO 2 11 48 508 Ft 9 459 Ft 637 638 Ft

2019/20 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Adóazonosító Nyilvántartási szám Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

OROSZ PÉTER 8456520446 C Nem rel. Ifjúsági

OROSZ TIBOR 8319353718 D Nem U14, U15

Molnárné Szalai Edit 8340833197 Nem rel. Nem rel. U14, U15

Felföldi Róbert 8405031812 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, U12, U13

Oroszné Tihanyi Márta 8368243599 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

OROSZNÉ TIHANYI MÁRTA 8368243599 C Nem rel. U14

OROSZNÉ TIHANYI MÁRTA 8368243599 C Nem rel. Ifjúsági

 Tudomásul veszem, hogy a benchmarkban nem szereplő, a kérelemben egyediként megjelölt tételek esetében a sportpolitikáért felelős miniszter a sportfejlesztési program
jóváhagyása során – szükség esetén azok előzetes egyeztetését követően – dönt.
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2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 057 216 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 4 057 216 Ft

Nevezési költségek 140 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 336 800 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 678 900 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 738 487 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 822 918 Ft

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

Összesen 21 931 537 Ft

2019/20 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

19 677 525 Ft 202 861 Ft 405 722 Ft 20 286 108 Ft 2 254 012 Ft 22 337 259 Ft 22 540 120 Ft
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Általános Képzés

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás
költségei (Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás
költségei (Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

Tekintettel a Magyar Kormány által a kézilabda sportág részére 2019. évben meghatározott keretösszegre, az MKSZ a 2019/2020-as támogatási időszakban nem
támogatja tervezésre, ingatlanvásárlásra, nem építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházásokra, felújításokra és építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz
beruházásokra, felújításokra irányuló kérelmek jóváhagyását.” Itt is legyenek figyelemmel erre, ha be akarják pipálni a különböző jogcímeket.

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

Közreműködői költségek

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

Utánpótlás-nevelés 405 722 Ft 405 722 Ft 202 861 Ft 608 583 Ft

Összesen 405 722 Ft  608 583 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Utánpótlás-nevelés Pályázati anyag összeállítása. A pályázati programban való közreműködés.
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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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti

sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Szentes, 2020. 05. 11.

be/SFPMOD01-07498/2019/MKSZ

2020-05-11 13:51 16 / 28



Nyilatkozat 2

Alulírott Oroszné Tihanyi Márta (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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási
keretösszeget, ezen belül a kézilabda sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program
elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind pedig az igazolások kiállításakor figyelembevételre kerül.

4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a
Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

5. 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;

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

7. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;

8. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;

9. tudomásul eszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem
lehet és kijelentem, hogy ismerem az igénybevétel jogszabályban meghatározott következményeit.

10. 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 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

11. 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;

12. 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;

13. 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;

14. 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);

15. 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;

16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

17. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

18. 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

20. 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.

21. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

22. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

23. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Kézilabda Szövetség jogosult, a sportszervezet az
elszámolási kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget.

24. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Szentes, 2020. 05. 11.
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Oroszné Tihanyi Márta, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Szentesi Farkasok Kézilabda Club (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Szentesi Farkasok Kézilabda Club

☐ 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 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 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja

szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet

részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében

juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is

ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4

☐ igen 
☐ nem 
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[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6

Alulírott Oroszné Tihanyi Márta, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Szentesi Farkasok Kézilabda Club (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a
Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési
támogatásként nyújtható. 
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak: 

Ingatlan címe, helyrajzi
száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei

   

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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott
vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon
átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése .8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok

alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.

tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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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: Szentes, 2020. 05. 11.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet

folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

4A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

5Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az

érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

6Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

7Lásd a 3. pont szerint!

8Lásd 5. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Oroszné Tihanyi Márta (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Szentes , 2020. 05. 11.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.

évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).

Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló
azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek
minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való
részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi
ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA nyilatkozat

ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2019/2020-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában – ide nem értve a támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos

nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be , arról a Magyar Kézilabda

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

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az általános

forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Szentes, 2020. 05. 11. Oroszné Tihanyi Márta 
elnök 

Szentesi Farkasok Kézilabda Club
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.

be/SFPMOD01-07498/2019/MKSZ

2020-05-11 13:51 23 / 28



Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2020-02-12 14:00:17
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-14 20:43:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2020-02-12 16:09:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2020-02-15 09:12:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
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Fájlok száma: 1
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Fájlok száma: 1
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-14 20:39:51
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Fájlok száma: 0
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Fájlok száma: 15
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2020-02-23 15:05:37
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Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2020-02-23 15:02:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2019-07-04 08:29:09

Mellékletek

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

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

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

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Működéshez szükséges szabályzatok

Kelt: Szentes, 2020. 05. 11.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0 6 6 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 4 4 0%

Edzőtáborok száma db 0 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0 -100%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 0 0 0 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő 13 16 23%

Egyéb indikátorok

U13 17 20 18%

U12 6 12 100%

-100%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

19 677 525 Ft 202 861 Ft 405 722 Ft 20 286 108 Ft 2 254 012 Ft 22 337 259 Ft 22 540 120 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 19 677 525 Ft 202 861 Ft 405 722 Ft 20 286 108 Ft 2 254 012 Ft 22 337 259 Ft 22 540 120 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (45 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

0_AFA_afanyilatkozat_1555266412.pdf (Szerkesztés alatt, 427 Kb, 2019-04-14 20:26:52)
8733f30d8c3ae073a83ea5a2207d946853f07555d01519baad4fcce366724c96

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)

alairasicimpeldany_1555267387.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-14 20:43:07) 213c85da9fbe6ff4922eb8030545b57f41cdabc36df2b436bc0c6479136fe05d

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

amatorhivatasos_1555266433.pdf (Szerkesztés alatt, 519 Kb, 2019-04-14 20:27:13) 1e2006cfabf376fdd56e334dc98444adbaabfcb5ba2421dc561e644ea789c0df

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

szandeknyilatkozatkoszta_1555267276.pdf (Szerkesztés alatt, 520 Kb, 2019-04-14 20:41:16)
37469ef7e45e5d9dffbd71529eafb91483514f2781be3712d2fc413bd0f3b386

klauzal_1555423768.pdf (Szerkesztés alatt, 522 Kb, 2019-04-16 16:09:28) c9f0c661005ec7bb933fdf26c3f0cd40c004b61f8e959155e3d107126fa81a07

csarnok-szandeknyilatkozat_1555435539.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-16 19:25:39)
19ebc6647c7a8f0455d01f004f849527b6b7c06eebf12d1a7351b9b112712416

spcsarnokberletiszerzodes2019.aug._1582466512.pdf (Módosítás hiánypótlás, 851 Kb, 2020-02-23 15:01:52)
5c102df7733a18befdf532ada6024664ce3fc9075fb340d44d10399d715184de

spcsarnokberletiszerzodes2020.januar_1582466519.pdf (Módosítás hiánypótlás, 2 Mb, 2020-02-23 15:01:59)
756388ac16922ca4100c4053a431dc5afaab94f9c33065bd984727f8177bef69

kosztaberletiszerzodes_1582466550.pdf (Módosítás hiánypótlás, 4 Mb, 2020-02-23 15:02:30)
24449dcc1451a6b1b1aabfcb24fefb8898cbbc0691ae1ac984a65fcb8498468a

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozatemmi_1555267109.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-14 20:38:29) c4f15592a0bb85ab1c4bbe3892cac9ac36605f3a05108fadb3ffd59ee3576afd

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

ketoldalastorvenyszekikivonat_1555267439.pdf (Szerkesztés alatt, 642 Kb, 2019-04-14 20:43:59)
02b71f7967bb3981d73ef76757d433eff341f0fa6fd84f7a12fc0a0cfd79a7f9

torvenyszeki2019.11.29._1580663296.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 640 Kb, 2020-02-02 18:08:16)
28eb58c2cdd8d3e22e709e8440bb0b9a59479378a07f5389ec7cfaa4ac8d3d8d

2oldalastorvenyszeki_1581512417.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-12 14:00:17)
f7c75c342527641e4347068648e37514dbb7ac5b5f56c27c35bd5d9d4a683ee5

cegkivonat_visszaigazolas_1556031613.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2019-04-23 17:00:13)
ca298ebcb0ab88ba50e2bce485f04b5334155b73010c453a57dcbe78e5907819

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

sfpmod_1_igdij_befizetes_bizonylat_1581612494.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 135 Kb, 2020-02-13 17:48:14)
7c74aedcae3107c02d206a3ca14299a713fc56669421b750a6efa4f51040e6f3

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1556106292.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2019-04-24 13:44:52)
18f3555ff9496639be019eee99a11d8312e3e78c17d8c0460d7a46b8990d0933

2019-201.sz.modositasigazgatasidij_1581754341.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 1000 Kb, 2020-02-15 09:12:21)
acc422b586464b43636d4a947228405a3bc0ae95d54699267c1ef9be6f23e57d

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

koztart_opten_kerelem_001_07498_201_1555164822.pdf (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2019-04-13 16:13:42)
7cae2a5736123921b722b949f872ee4dbe442b04bcef19b6b8079b47f44507ac

koztart_opten_kerelem_007_07498_20200127_1580159925.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 136 Kb, 2020-01-27 22:18:45)
3db1942c42f520f5a6bc00442c4de975472bed687ba8f7c761e6a122350ab332

koztart_opten_kerelem_008_07498_20200212_1581520145.pdf (Módosítás hiánypótlás, 136 Kb, 2020-02-12 16:09:05)
7461d1ef1a18d66c6359796fdbe319d12f9d0aac5b41224a5ce9610048f37f8f

xx_1561490204.docx (Hiánypótlás melléklet, 13 Kb, 2019-06-25 21:16:44) e50e32097d65ca55f7c55e86c298ffe7e77addf0d15d26768841db4ad6f57128

koztartozasmentes2020.02._1581512684.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 673 Kb, 2020-02-12 14:04:44)
dfeae36620add2304666f03520defd3437df8abb2d90508874a8df8f158a4fa6

koztart_opten_kerelem_001_07498_201_1555164822.pdf (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2019-04-13 16:13:42)
7cae2a5736123921b722b949f872ee4dbe442b04bcef19b6b8079b47f44507ac

Működéshez szükséges szabályzatok

adatvedelmiesadatkezelesiszabaly_1562221680.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2019-07-04 08:28:00)
fa89e3135671dee869d85b8068264379481d43754cb7df50efcef7bd13c4fb7e

szabalyzatok_1562221749.pdf (Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, 2019-07-04 08:29:09) 132b6dde55cc17e206946349eb0c395e8327f39f1ea9abfe0f1c392ddcf71a66

bizonylatirend_1561458410.pdf (Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, 2019-06-25 12:26:50) a4d3e0840913a414034baba0e8029a3574b733d9b62cd42f6c92ff12a356df1a

nyilatkozataszabalyzatokrol_1561458429.pdf (Hiánypótlás melléklet, 644 Kb, 2019-06-25 12:27:09)
56870013bf00ff05b1a80c33b25a1dd1471741339ad376458b602933e43015ad

nyilatkozatonkoltsegszamitasessz_1561458593.pdf (Hiánypótlás melléklet, 449 Kb, 2019-06-25 12:29:53)
fbdcb607557ebce7ceefdea39f1bd2dab44608b109bf8c686a4cc719863d7a4f

szamvitel_politika_szentesifarkaso_1555435691.pdf (Szerkesztés alatt, 334 Kb, 2019-04-16 19:28:11)
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ad3ab56e58ec532bf2827026d8471921b146a3e44f36d0c6c06c8f7fc630dc7d

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1555267191.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-14 20:39:51) 483ef8557f1f3123e7f39cef29c2103f3de9d2023781ba09adb29cd2853c62ac

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

edzoi-oroszpeter1_1555267239.jpg (Szerkesztés alatt, 321 Kb, 2019-04-14 20:40:39)
8714cfd9956db9f8a8e593ab2d07674f90c0f7e503b93b302e42341c6fa74494

edzoi-orosztibor_1555267245.jpg (Szerkesztés alatt, 316 Kb, 2019-04-14 20:40:45) edcd0d2834800abbb0a309b9ae5e2871fa854b9ef789462f5c7b32c68df55f66

edzoi-orosznet.marta_1555267253.jpg (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2019-04-14 20:40:53)
44c3615eac4d7fb2a7edb8fbef1401684a67f7569cbe5b22efb77a56a02cb379

szandeknyilatkozatoroszpeter_1555274065.pdf (Szerkesztés alatt, 975 Kb, 2019-04-14 22:34:25)
461ffaa81ded8abe6758cddf0add3f87fa0060777548e57056223bb3ba8ca243

szandeknyilatkozatorosztibor_1555274085.pdf (Szerkesztés alatt, 975 Kb, 2019-04-14 22:34:45)
461ffaa81ded8abe6758cddf0add3f87fa0060777548e57056223bb3ba8ca243

szandeknyilatkozatoroszneedzoi_1555274096.pdf (Szerkesztés alatt, 976 Kb, 2019-04-14 22:34:56)
a45cc08d6d56df05146a2eb034fb8399f0e09baa9f6dd3aea5ae6047ea864da5

spotmunkatarsmunkakorileiras_1561458363.pdf (Hiánypótlás melléklet, 702 Kb, 2019-06-25 12:26:03)
4f38bd9925aa55903cd2b626f871e72ff12945989da4558655633d3f026bda61

meghatalmazas_1561458384.pdf (Hiánypótlás melléklet, 616 Kb, 2019-06-25 12:26:24)
92e188741dbced7b7f2b78307306d9f15aa6c2e81196e8f6513659839a9d8162

szandeknyilatkozatfelfoldir.tech_1555423816.pdf (Szerkesztés alatt, 1000 Kb, 2019-04-16 16:10:16)
e0494d6d3fdf80ad480188b0550250f4019589a04cadf67d55e3d36b878e8f6a

szandeknyilatkozatmolnarnesportmu_1555423829.pdf (Szerkesztés alatt, 1001 Kb, 2019-04-16 16:10:29)
742989062ae6e057a9ee2116e22f2d790f3b5379ffb0eca18ffdee8dbaf61aad

megbizasiszerzodesfelfoldir.2._1582466720.pdf (Módosítás hiánypótlás, 2 Mb, 2020-02-23 15:05:20)
1c45f23ea27cbec60ea23646dc0335cc0a05365c7a97abc5a8afb7d451366cf0

megbizasiszerzodesorosznetechnikaivezeto2._1582466737.pdf (Módosítás hiánypótlás, 3 Mb, 2020-02-23 15:05:37)
37e2ef8a7cde7943c4dd511aee2d4f6c694fc715459271dec35c16403f347362

megbizasifelfoldisportmunkatars_1581512867.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-02-12 14:07:47)
fca8c8f3f6fad7f520b25c10c62d24e7e748c54a6b86b18d3ce7fa21f076e2bd

megbizasiorosznetechnikaivezeto_1581512879.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 3 Mb, 2020-02-12 14:07:59)
ffba3d826f0bf17ea91fc28b767dbc7529716fce96ed967622d69446ffbaf6fc

nyilatkozat_1581512886.doc (Módosítás szerkesztés alatt, 24 Kb, 2020-02-12 14:08:06)
c9efd09c762cf0aa69751ba8fe6410d51a0e7e2190a5345bf649b04224de52d9
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