
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve  SZARVASI NKK

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBII

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

Adószám  19473284-1-04

Bankszámlaszám  11733058-20001979-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás szponzori

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5540  Város  SZARVAS

Közterület neve  VÁGÓHÍD  Közterület jellege  utca

Házszám  68  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5540  Város  SZARVAS

Közterület neve  VÁGÓHÍD  Közterület jellege  utca

Házszám  68  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 575 19 99  Fax  0

Honlap  www.szarvasinkk.uw.hu  E-mail cím  kaskag@szarvasnet.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  MAJOROSNÉ KASIK GABRIELLA

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ELNÖK

Mobiltelefonszám  +36 70 575 19 99  E-mail cím  kaskag@szarvasnet.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

MAJOROSNÉ KASIK GABRIELLA +36 70 575 19 99 kaskag@szarvasnet.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Alkotmány utcai sportcsarnok Szarvas Város Szarvasi Komép Kft 17,5 Felk. és
versenyeztetés

Sasvárné Paulik Ilona sportcsarnok Kondoros Város Klik Békéscsaba 8,75 Felk. és
versenyeztetés

Petőfi utcai sportcsarnok Szarvas Város Szarvasi Komép Kft 10 Felk. és
versenyeztetés

Benka Gyula Általános Iskola
tornaterme

Benka Gyula Evangélikus
Általános Iskola

Benka Gyula Evangélikus
Általános Iskola

2 Felkészülés

Szlovák Általános Iskola és Óvoda
tornaterme

Szlovák Általános Iskola és
Óvoda

Szlovák Általános Iskola és
Óvoda

2 Felkészülés

Kossuth utcai Óvoda Szarvas Város Szarvas város 1 Felkészülés

Zöldpázsiti Óvoda Benka Gyula Evangélikus
Általános Iskola

Benka Gyula Evangélikus
Általános Iskola

1 Felkészülés

Bacsó utcai Óvoda Benka Gyula Evangélikus
Általános Iskola

Benka Gyula Evangélikus
Általános Iskola

1 Felkészülés

Nagyszénási Iskola tornaterme Klik Czabán Samu Általános Iskola 8 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1989-08-14

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1989-08-14

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  SZARVASI SZIRÉN SPORTEGYESÜLET

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1983-01-30
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 2,3 MFt 1,7 MFt 5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,1 MFt 0,2 MFt 0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 14,466 MFt 17,3 MFt 33,7 MFt

Egyéb támogatás 0,45 MFt 0,5 MFt 2 MFt

Összesen 17,316 MFt 19,7 MFt 41,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 3,972 MFt 4,84 MFt 12,54 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,4 MFt 2,5 MFt 1,19 MFt

Anyagköltség 10 MFt 12 MFt 10,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 12,86 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,65 MFt 3 MFt 3,71 MFt

Összesen 17,022 MFt 22,34 MFt 40,9 MFt

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

Kiadás 2015 2016 2017

Működési költségek 10,21 MFt 11,69 MFt 27 090 000 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 909 420 Ft 9 746 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

560 214 Ft 11 204 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

28 529 829 Ft 568 154 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   
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

Az NBII- es bajnokság Dél- Keleti csoportjában szerepel felnőtt és junior csapat,az U13- as, U11-es Országos Gyermekbajnokságban, U8- as, U9- es és U10- es
csapatunk a Kisiskolás Bajnokság résztvevője. A felnőtt csapat az 1. helyen áll, 4 fordulóval a vége előtt megnyerte a bajnokságot, jogot szerezve ezzel az NBI/B- s
bajnokságban való indulásra. Junior játékosaink is folyamatosan fejlődnek, egyre több kisgyermek és fiatal érkezik az egyesülethez, a helyi és környező települések
iskoláival jó szakmai kapcsolatot alakítottunk ki,célunk egy stabil utánpótlás bázis kialakítása.A 2017/18- as szezontól a Nagyszénás utánpótlás kézilabdázói is
csatlakoznak hozzánk két edzővel és 35 játékossal. Ez ismét nagy előrelépés számunkra.Így több korosztályban és tobb csapattal tudunk nevezni az up
bajnokságokba. Lényege, hogy nem egy - egy edzőben, egy - egy csapatban kell gondolkodni, hanem egy összetett, egymásra épülő rendszerben. Ezt az óvodás
korú gyermekekkel kell elkezdeni, a szivacskézilabda minden korcsoportjában tartunk edzéseket, 70óvodással dolgozunk jelenleg. A gyerekek száma folyamatosan
nő. Célunk, hogy minden korosztályban tudjunk csapatot versenyeztetni. Feladat a megfelelő szakemberek megtalálása,a szakmai elhivatottság,kommunikációs
képesség, pszichológiai képzettség. Feltétele, hogy a már meglévő óvodák, általános iskolák mellett újabbakkal vegyük fel a kapcsolatot a főiskola pedagógia karán
működő intézményből is egyre több gyermek érkezik. Szarvas óvodái közül valamennyi bekapcsolódott a programba. Heti 3 alkalommal tarunk edzéseket a
valamennyi korosztályos csapatnak a Városi Sportcsarnokában, a Benka Általános Iskolában heti 2 alkalommal heti 2X5 óvodai foglalkozás mellett. A Petőfi utcai
csarnokban és a kondorosi csarnokban és Békésszentandráson és Nagyszénáson is folynak edzések, az U7- es , U8- as U11 - es U13-as, serdülő – junior lányok
számára. A létszámadatokat figyelembe véve kb. 260 kisgyerekkel dolgozunk. Valamennyi csapat versenyeztetése, edzőtáboroztatása, is az egyesület keretein belül
történik, a szükséges felszereléseket a klub biztosítja, a versenyeztetéssel járó egyéb költségekkel együtt. A tanév végén és év elején edzőtáborba vonulnak
utánpótlás csapataink. Az utaztatáshoz, versenyeztetéshez szükséges költségeket a klub vállalja magára. Május végén - június elején minden korosztály számára
szervezünk záró tornákat, edzőtáborba készülünk az utánpótlás csapatokkal a nyár folyamán. 

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

Nem tervezünk ingatlan beruházást. 

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

A jövő eredményes élsportjának megalapozása - a szakmai irányelvek szerinti működés , a képzési rendszer szerinti munkavégzés - a szakmai munka elvárás
szerinti dokumentálása - részvétel az MKSZ által szervezett kiválasztó programban -kisiskolás korban minél több gyermek bevonása a sportba -a tehetségek
felismerése -a kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal -szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer kialakítása -az
egyesületeknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sport szakemberek -egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése -
kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok működésének biztosítása A junior korosztály létszámának, megerősítése -a szakemberképzést ki kell
terjeszteni -a szivacskézilabda dinamikus továbbfejlesztése - az elmélet és a gyakorlat fokozottabb összekapcsolása - pályázati források - oktató segédanyagok
készítése - kapcsolatfelvétel az oktatásért felelős tárcával -a kézilabdázás kötelező jellegének visszaállítása -az utánpótlással foglalkozó szakemberek folyamatos
továbbképzése -a kötelező testnevelő tanári továbbképzésekre a kézilabdázás akkreditálása - kistérségi és regionális versenyrendszerek működtetéséhez megfelelő
számú és felkészültségű, szakember biztosítása, valamint a tárgyi és az anyagi feltételek megteremtése -a kistérségi tehetség-kiválasztás megszervezése -a
testmozgás, a sport megkedveltetése, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével -a testnevelő tanárok megbecsülésének növelése -a mindennapos testnevelés
bevezetéséhez szükséges létesítmények kiépítése -az oktatási intézmények és sportszervezetek kapcsolatának -a diákolimpia versenyrendszer megreformálása -a
szivacskézilabda használatának megismertetése, versenyrendszer továbbfejlesztése -a mindennapos testneveléshez szükséges kézilabdás szakanyag, rávezető,
előkészítő játékok elkészítése -kapcsolattartás a KLIK- kel,érdekképviselet -helyi, területi iskolai versenyek szervezésének segítése, anyagi támogatása -szakmai és
eszközigény vonatkozásában (szerelés, labda, pálya, játékvezetés) -finanszírozási feltételek, állami szerepvállalás növelése -helyi, térségi vállalkozások ösztönzése a
sportág és az utánpótlás támogatására adózási rendszer átalakítási, ösztönző törvények alkotása -pályázati források növelése, szélesítése -megye központtal, NBI-
es klubokkal való kapcsolatfelvétel, csatlakozás a Kézilabda az iskolában programhoz minél több korosztállyal 

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

Sajnos a cégek, vállalkozások önként nagyon kevés esetben támogatják a sportot, első kérdés mindig az, hogy milyen hasznom származik nekem ebből? Érvünk,
hogy egy egészséges társadalom, sokkal jobban és pontosabban tud dolgozni, tanulni, de ezek az érvek még nem minden esetben érik el céljukat. Pénzügyi
fenntarthatósága tehát, csak a folyamatos és rendszeres állami támogatással valósulhat meg, az ilyen kis lélekszámú, viszonylag kis adóbevétellel rendelkező
településeken, mint Szarvas. Kell valamilyen ösztönző program, hogy fenn tudjanak maradni, céljaikat el tudják érni. Önerőből ez lehetetlen. Egyre elöregedő és az
egészségi állapotokat figyelembe véve minden sportolásra, rendszeres testmozgásra hívó, azt biztosító szervezet, támogatást érdemel. Fontos, hogy a
versenyeztetésen túl a gyermekek és felnőttek mentális egészségét is fejlesszük, megtanítsuk őket küzdeni, minél jobb eredmény elérésére sarkalljuk őket,
figyelembe véve életkori sajátosságaikat, terhelhetőségüket. A társadalmi hatások egyik legfontosabb része, hogy az emberek kimozduljanak, ne a TV, számítógép
előtt ülve töltsék el szabadidejüket egészségtelen ételeket, italokat, drogokat fogyasztva, hanem a rendszeres testmozgás, és versenysport iránti igény. Váljanak a
társadalom hasznos tagjává, érjék el kitűzött céljaikat, fogadják el képességeiket, próbálják legyőzni önmagukat. Egy egészséges, sportos fiatal „jobb befektetés”,
kevesebb pénzbe kerül, mint egy rendszeresen orvosi – és kórházi kezeléseket igénybe vevő polgár. Ma nem divat sportolni, az előbb is említett okok miatt, nagy
eredményként könyvelhetnénk el, ha ezen sikerülne változtatni, minél több kisgyermeket és fiatalt sikerülne a kézilabda sportág bűvkörébe vonni, megszerettetni
azzal, biztosítva a szabadidő helyes eltöltését, az élsportolóvá válás lehetőségét. Az a gyermek, fiatal, aki már óvodás, kisiskolás korától sportol, biztosan nem fogja
abbahagyni soha, és az ő gyermekeivel is ezt az utat fogja járatni. Ha ide eljutottunk, akkor sikeres munkát végeztünk!A vidéki klubok anyagi helyzete, felszereltsége
nem versenyezhet a nagyvárosiakkal. Az ilyen lehetőségek, pályázatok azonban közelebb vihetik a felzárkózáshoz az egyesületeket, javulhatnak feltételeik, így egyre
jobb eredmények eléréséhez vezethet. Kockázati tényezőként jelenik meg minden képen az, hogyha ehhez hasonló állami támogatást nem kapnak az egyesületek.
Abban az esetben az addig elvégzett munka veszélybe kerül.Célunk az eddigi lyukas korosztályok feltöltése.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások

(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Sportm.társ Juhos Eszter EKHO 3 10 40 000 Ft 8 000 Ft 480 000 Ft

Egyéb Köteles József EKHO 3 10 40 000 Ft 8 000 Ft 480 000 Ft

Sportm.társ Zelei Bernadett EKHO 4 10 70 000 Ft 14 000 Ft 840 000 Ft

10 30 150 000 Ft 30 000 Ft 1 800 000 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

Juhos Eszter 1970-06-13 N.r.

Köteles József 1965-01-11 N.r.

Zelei Bernadett 2017-06-01 N.r.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

890 580 Ft 9 094 Ft 9 746 Ft 909 420 Ft 909 420 Ft 1 809 746 Ft 1 818 840 Ft

be/SFPHPM01-05043/2017/MKSZ

2017-07-27 12:56 6 / 28



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop db 2 250 000
Ft

500 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató db 1 100 000
Ft

100 000 Ft

Sporteszköz tornaszőnyeg db 5 16 200 Ft 81 000 Ft

Sporteszköz zsámoly db 10 10 250 Ft 102 500 Ft

783 500 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop A gyermekbajnokságban kötelezővé vált az elektronikus jegyzőkönyv használata, mely csak egy új laptop segítségével oldható
meg. Eddig a saját otthoni gépemet kellett bevinni, hogy meg tudjunk felelni az előírásoknak. A saját laptop használata nem
célszerű, hiszen a rajta tárolt adatok veszélyben vannak, nem várható el, hogy az otthoni gépről üzemeljen a rendszer. A másik
laptopra azért van szükség, mert a sportcsarnokba beszerelt elektronikus eredményjelző is erről működik, a régi nagyon sokszor
meghibásodik, mérkőzés közben kikapcsol. 2017. szeptember 1- jétől a szakmai követelményeknek való megfelelés /
edzéstervezés, edzésnaplók elektronikus formában / beadása, elkészítése is ezen az informatikai eszközön keresztül valósulna
meg.

Nyomtató A sportcsarnokban be van rendezve az egyesület számára egy mini iroda, a napi munkát könnyítené meg, ha ott is elhelyezésre
kerülhetne egy nyomtató, nem kellene hazajárni a szükséges dokumentumok, igazolások, kikérők és mérkőzéshez szükséges
dokumentumok kinyomtatása miatt.Az MKSZ által szeptember 1- től előírt szakmai követelményeknek / edzéstervezés ,
edzősnaplók stb.../ elkészülte után a dokumentumok nyomtatása is ezen a gépen történne.

tornaszőnyeg A modern edzésmódszerek a gyermekek állóképesség fejlesztésénél, a biztonságérzet , a balesetvédelem szempontjából is
elkerülhetetlen sportszer. Az ugrások, esések és a játékos mozgásfejlesztés, képességfejlesztés eszköze a 14 év alatti
korosztályban.

zsámoly A természetes mozgások egyike az ugrás, az ugróerő fejlesztésének egyik eszköze, de használható egyszerű kisjátékoknál és
más mozgásfejlesztő feladatoknál is.

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

543 408 Ft 5 602 Ft 11 204 Ft 560 214 Ft 240 092 Ft 794 704 Ft 800 306 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Női Férfi Bajnokságban szereplő csapatok

U7 0 0 0

U8 3 0 2

U9 4 0 1

U10 9 0 1

U11 9 0 1

U12 0 0 0

U13 34 0 2

U14 0 0 0

serdülő 29 0 2

ifjúsági 21 0 1

egyetemi/főiskolai

diákolimpia

ÖSSZESEN 109 0 10
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Arnika Zselé Ifjúsági, Serdülő, U13 db 10 2 578 Ft 25 780 Ft

Gyógyszer Tape Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13

db 20 967 Ft 19 340 Ft

Gyógyszer Intensive hűtő zselé Ifjúsági, Serdülő db 4 2 578 Ft 10 312 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray Ifjúsági, Serdülő, U13 db 20 1 611 Ft 32 220 Ft

Gyógyszer jégzselé spray Ifjúsági, Serdülő db 10 1 611 Ft 16 110 Ft

Gyógyszer kötésragasztó Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U8,
U9

csom 5 2 578 Ft 12 890 Ft

Gyógyszer sebbevonó Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U8,
U9

csom 5 1 933 Ft 9 665 Ft

Gyógyszer poly szivacsos
kötszer

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U8,
U9

csom 10 322 Ft 3 220 Ft

Gyógyszer ragtapasz Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U8,
U9

db 50 967 Ft 48 350 Ft

Gyógyszer tapadó kötés Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U8,
U9

csom 30 1 611 Ft 48 330 Ft

Gyógyszer poly univerzális
tartókötés

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U8,
U9

csom 10 644 Ft 6 440 Ft

Gyógyszer géz Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U8,
U9

csom 20 967 Ft 19 340 Ft

Gyógyszer bemelegítő krém Ifjúsági, Serdülő db 10 2 900 Ft 29 000 Ft

Gyógyszer melegtapasz (2db-
os)

Ifjúsági, Serdülő, U13 csom 10 1 289 Ft 12 890 Ft

Gyógyszer ló krém Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U8,
U9

db 5 967 Ft 4 835 Ft

Gyógyszer sebösszehúzó tapasz Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U8,
U9

csom 5 322 Ft 1 610 Ft

Gyógyszer amaril krém Ifjúsági, Serdülő,
U11, U13

db 10 1 611 Ft 16 110 Ft

Gyógyszer APRANAX KRÉM Ifjúsági, Serdülő, U13 db 10 967 Ft 9 670 Ft

Gyógyszer FLECTOR TAPASZ Ifjúsági, Serdülő csom 5 1 933 Ft 9 665 Ft

Gyógyszer FLECTOR KRÉM Ifjúsági, Serdülő db 5 1 611 Ft 8 055 Ft

Gyógyszer FEKETE NADÁLYTŐ
KRÉM

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13

db 10 1 289 Ft 12 890 Ft

Gyógyszer vOLTAREN DOLO
KRÉM

Ifjúsági, Serdülő db 10 1 289 Ft 12 890 Ft
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2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz orvosi táska
felszerelve

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U8,
U9

db 1 12 888 Ft 12 888 Ft

Diagnosztikai eszköz mentőláda Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U8,
U9

db 1 9 666 Ft 9 666 Ft

Diagnosztikai eszköz vérnyomásmérő Ifjúsági, Serdülő, U13 db 1 9 666 Ft 9 666 Ft

Diagnosztikai eszköz pulzusmérő óra Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U13, U8,
U9

db 1 57 998 Ft 57 998 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Alkotmány utcai
sportcsarnok

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11,
U13, U8, U9

644 Ft 70 12 840 540 960 Ft

Petőfi utcai sportcsarnok Ifjúsági, Serdülő, U10, U11,
U13, U8, U9

644 Ft 40 12 480 309 120 Ft

Sasváriné Paulik Ilona
sportcsarnok

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11,
U13, U8, U9

3 222 Ft 35 10 350 1 127 700 Ft

Benka Gyula Általános
Iskola

U10, U8, U9 0 Ft 8 10 80 0 Ft

Szlovák Általános Iskola U8, U9 0 Ft 8 10 80 0 Ft

Kossuth utcai Óvoda U8 0 Ft 4 10 40 0 Ft

Zöldpázsiti Óvoda
tornaterme

U8 0 Ft 4 10 40 0 Ft

Nagyszénási Általános
Iskola tornaterme

Serdülő, U10, U13, U8, U9 0 Ft 4 10 40 0 Ft

Edzők elszámolása

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

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

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 593 Száva Flórián EKHO 8 12 199 771 Ft 39 954 Ft 2 876 702 Ft

Technikai vezető Majorosné Kasik
Gabriella

EKHO 8 12 193 327 Ft 38 665 Ft 2 783 909 Ft

Edző 1124 Hajdu Andrea EKHO 4 10 64 442 Ft 12 888 Ft 773 304 Ft

Edző 1711 Almási László EKHO 4 10 48 332 Ft 9 666 Ft 579 984 Ft

Edző 1805 Kaliczka László EKHO 4 10 57 998 Ft 11 600 Ft 695 976 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 13052 Ábrahám Andrea EKHO 5 10 64 442 Ft 12 888 Ft 773 304 Ft

Edző 1756 Elhardt Edina EKHO 3 10 35 443 Ft 7 089 Ft 425 316 Ft

Edző 32455 Szabó Tünde EKHO 3 10 35 443 Ft 7 089 Ft 425 316 Ft

Sportmunkatárs Sebők György EKHO 5 10 38 665 Ft 7 733 Ft 463 980 Ft

Sportmunkatárs Medvegyné Gaál Eliza EKHO 2 10 19 333 Ft 3 867 Ft 231 996 Ft

Sportmunkatárs Jansík Szilvia EKHO 2 10 16 111 Ft 3 222 Ft 193 332 Ft

Edző 10656 Farkas Rita EKHO 3 10 32 221 Ft 6 444 Ft 386 652 Ft

Edző 1941 Szelezsán János EKHO 3 10 38 665 Ft 7 733 Ft 463 980 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

Száva Flórián 1968-05-02 C Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

Majorosné Kasik Gabriella 1974-11-30 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U13, U8, U9

Hajdu Andrea 1989-04-13 C Nem rel. U11, U13

Almási László 1969-03-07 D Nem U10, U13

Kaliczka László 1981-01-21 D Igen U11, U13

Ábrahám Andrea 1974-04-29 C Nem rel. U8, U9

Elhardt Edina 1985-09-10 D Nem U8, U9

Szabó Tünde 1977-09-27 D Nem U8

Sebők György 1952-07-12 Nem rel. Nem rel. U10, U11

Medvegyné Gaál Eliza 1975-07-04 Nem rel. Nem rel. U8, U9

Jansík Szilvia 1962-03-23 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

Farkas Rita 1982-05-01 C Nem rel. U8, U9

Szelezsán János 1963-07-11 D Igen U11, U13

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 6 444 237 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 459 830 Ft

Személyszállítási költségek 4 510 966 Ft

Nevezési költségek 64 442 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 288 847 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 193 327 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 977 780 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 4 833 177 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 11 073 751 Ft

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

Összesen 30 846 357 Ft

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

27 676 376 Ft 285 298 Ft 568 154 Ft 28 529 829 Ft 3 169 981 Ft 31 414 511 Ft 31 699 809 Ft
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

be/SFPHPM01-05043/2017/MKSZ

2017-07-27 12:56 14 / 28



Szakképzés

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

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 9 746 Ft 18 274 Ft 9 094 Ft 18 840 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

11 204 Ft 11 204 Ft 5 602 Ft 16 806 Ft

Utánpótlás-nevelés 568 154 Ft 570 642 Ft 285 298 Ft 853 452 Ft

Összesen 589 104 Ft  889 099 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Pályázatírási, adminisztrációs, könyvelési feladatok ellátása, a tao pályázattal kapcsolatos ügyintézés, személyi kifizetések
kezelése, bevallások intézése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázatírási, adminisztrációs, könyvelési feladatok ellátása, a tao pályázattal kapcsolatos ügyintézés, személyi kifizetések
kezelése, bevallások intézése.

Utánpótlás-nevelés Pályázatírási, adminisztrációs, könyvelési feladatok ellátása, a tao pályázattal kapcsolatos ügyintézés, személyi kifizetések
kezelése, bevallások intézése.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: SZARVAS, 2017. 07. 27.
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Nyilatkozat 2

Alulírott MAJOROSNÉ KASIK GABRIELLA (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: SZARVAS, 2017. 07. 27.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott MAJOROSNÉ KASIK GABRIELLA (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó SZARVASI NŐI KÉZILABDA

KLUB (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB

(kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

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

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

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: SZARVAS, 2017. 07. 27.

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

be/SFPHPM01-05043/2017/MKSZ

2017-07-27 12:56 19 / 28



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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott MAJOROSNÉ KASIK GABRIELLA (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.

SZARVAS, 2017. 07. 27.

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

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

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

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

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

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

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

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

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

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

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

figyelembevételre.

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

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

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

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

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

Kelt: SZARVAS, 2017. 07. 27. MAJOROSNÉ KASIK GABRIELLA 
ELNÖK 

SZARVASI NŐI KÉZILABDA KLUB
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 22:12:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 08:13:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-24 22:08:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 10:34:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 08:16:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 22:10:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 22:08:39

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 15
Utolsó feltöltés:

2017-05-01 00:06:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 29
Utolsó feltöltés:

2017-06-19 22:48:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2017-06-19 22:50:16

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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
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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 12 14 17%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 9 11 22%

Edzőtáborok száma db 0 2 4 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

U8 fő 0 3 8 167%

U9 fő 0 4 10 150%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 6 10 67%

U18 fő 0 5 10 100%

U17 fő 0 4 10 150%

U16 fő 0 5 18 260%

U15 fő 0 14 22 57%

Egyéb indikátorok

U11 fő 0 9 18 100%

U13 fő 0 21 47 124%

U10 fő 0 6 12 100%
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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 890 580 Ft 9 094 Ft 9 746 Ft 909 420 Ft 909 420 Ft 1 809 746 Ft 1 818 840 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 543 408 Ft 5 602 Ft 11 204 Ft 560 214 Ft 240 092 Ft 794 704 Ft 800 306 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

543 408 Ft 5 602 Ft 11 204 Ft 560 214 Ft 240 092 Ft 794 704 Ft 800 306 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

27 676 376 Ft 285 298 Ft 568 154 Ft 28 529 829 Ft 3 169 981 Ft 31 414 511 Ft 31 699 809 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 29 110 364 Ft 299 994 Ft 589 104 Ft 29 999 463 Ft 4 319 493 Ft 34 018 961 Ft 34 318 956 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (58 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozatszarvasinkk_1493187408.pdf (Szerkesztés alatt, 365 Kb, 2017-04-26 08:16:48)
63cef0ad04408ca2630f2e15014ddf15122d76524fd84b793dbad05c7002b36a

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_1493187230.pdf (Szerkesztés alatt, 974 Kb, 2017-04-26 08:13:50)
9b49928c6a2eff390bef16560d62bb5597f4c1020054e7d9d27bc86f5803f0c2

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

megallapodaskondorossportcsarnok_1493324367.pdf (Szerkesztés alatt, 515 Kb, 2017-04-27 22:19:27)
231cee2fafcc9e185bb59935a9530dc1d1e35418750a4dd762a127c043c9d70e

berlatiszerzodesszarvasisportlet_1493237669.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 22:14:29)
2a98175f2242a2950884289a8543fb1a9e9b0e0c24d37da0fe729322129ce892

megallapodasnagyszenas_1497905362.pdf (Hiánypótlás melléklet, 944 Kb, 2017-06-19 22:49:22)
9701f891a938eb990b11d0def26f28147de90f2e8d6698dd22900b95142642a1

megallapodaskossuthovi_1497905370.pdf (Hiánypótlás melléklet, 611 Kb, 2017-06-19 22:49:30)
b337a8d5f0877b14b6f92d922675678098ae7ad5734cb4da16653f0a5a09922a

megallapodasbenkaiskolaovoda-ba_1497905380.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1008 Kb, 2017-06-19 22:49:40)
d154ef5782dfdcfb12e4460ed6a18163a7469b6b97c8bdb79fbc0d3940d3fa48

megallapodasszlovakiskolaovoda_1497905392.pdf (Hiánypótlás melléklet, 980 Kb, 2017-06-19 22:49:52)
5d82b27c27f18319f87c2382fc055bfafcc493e5ac943ef39c2967a55cffeb67

megallapodaskondorossportcsarnok_1497905416.pdf (Hiánypótlás melléklet, 515 Kb, 2017-06-19 22:50:16)
231cee2fafcc9e185bb59935a9530dc1d1e35418750a4dd762a127c043c9d70e

Egyéb dokumentumok

indoklasrendezesifelksezulesi_1493582116.pdf (Szerkesztés alatt, 510 Kb, 2017-04-30 21:55:16)
dd0b5f9c6b7a8889b59b5393c901d44f51b4f40e02630e1596ded0d79b4cb70d

indoklasversenyesjatekengedelyek_1493583222.pdf (Szerkesztés alatt, 401 Kb, 2017-04-30 22:13:42)
922d090243066f92cab0dc453502fdaa5e664ed98a03a13a2f33dc4dbbea90db

indoklasszemelyikifizetessportsz_1493583296.pdf (Szerkesztés alatt, 672 Kb, 2017-04-30 22:14:56)
2c6c2b9528fc8853e96ffe1b44a6881b7a7929194affed44bdac4821eead8145

indoklasszemelyszallitas_1493583688.pdf (Szerkesztés alatt, 469 Kb, 2017-04-30 22:21:28)
6d3f54d7ca94a8072ab2c764cafa60fee3e1fe9431ddf46deb3f2a2cc1003b57

indoklassportletesitmenysportpaly_1493584007.pdf (Szerkesztés alatt, 403 Kb, 2017-04-30 22:26:47)
ffb7030442e91315c5a62fe96ef3389dbcf6747414cda417aa30e968ab5f27c0

indoklasnevezesiksg_1493584170.pdf (Szerkesztés alatt, 364 Kb, 2017-04-30 22:29:30)
644f8bf06ed1bd2e90d976478bb97e9d0bdb598ae6012addc5cfe8f236e0a7bd

indoklasfelksezulesedzotaborksg_1493584247.pdf (Szerkesztés alatt, 474 Kb, 2017-04-30 22:30:47)
d8bca0fc420ebad25a56d5a6ff5e983aa7a654bbd709f874f583697e995ac608

indoklassporteszkozsportszer_1493585132.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 22:45:32)
e4d35d291c95c9a8f83670d2565cfb2943a12c59ddb912860248a9eb485dccae

utanpotlasnevelesikoncepcio2017_1493585613.doc (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 22:53:33)
1ae3011d688b1cebbd713fa2e755eddfa438457fcb194846db4bd2c3bba84426

igazolasravarojatekosok_1493586189.pdf (Szerkesztés alatt, 840 Kb, 2017-04-30 23:03:09)
668b512b45296a6750eaaaf9d2c74ffc87eab5448aef3b716e892515a5e4351c

indoklasgyogyszer_1493586556.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2017-04-30 23:09:16)
128fb442cc187724e27c2c4646b33749998929925623af4198ccefc0babe6cc8

indoklastargyieszkoz_1493586829.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2017-04-30 23:13:49)
11c20f519d4f5484a21bc2fc28446f51f9599e45addf5348a60b7bdf0ab33560

buszoskeretszerzodessonkolybusz_1493588886.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 23:48:06)
ded0231d212f9ccf312d563f7e1bbee1f397e095849785fa5cf08a5b60d24bbe

buszoskeretszerzodescsatai_1493589244.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 23:54:04)
fabebc3457ab506cd313c4f6d98d319d5c152fe656272bf38595dcc31e1e67bc

nyomtatoeslaptoparajanlatok_1493589982.docx (Szerkesztés alatt, 709 Kb, 2017-05-01 00:06:22)
90b70799a1ff8858876a64318510d8efdd09486470727cc883bc00ce01995152

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1493237434.pdf (Szerkesztés alatt, 961 Kb, 2017-04-26 22:10:34) a107e3371bb9052c3211066d6e09facaf92f857368fa45ddcd1ab502d102f63d

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

birosagikivonatszarvasinkk04.20._1493064727.pdf (Szerkesztés alatt, 962 Kb, 2017-04-24 22:12:07)
e115c7df6802b70ca721153a8f72dd22089642f1bf3fb5c54783cf9a6e3dfca5

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

be-sfp-05043-2017-mkszigazgatasid_1493368478.xls (Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2017-04-28 10:34:38)
fa38694a8ac21eda1df7fe147a42bea9e76c5e7e2810aef5e0e862f8238a3622
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Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)

navigazolasszarvasinkk2017.04.2_1493064514.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-24 22:08:34)
55e6ff642c7b7bd2bfc3073b8ffb41e97eab22186ce2dfb78feb8a25e5483bff

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1493237319.pdf (Szerkesztés alatt, 823 Kb, 2017-04-26 22:08:39) 16fe243bfcd15598140f5d87d5a38923114cfe5d079c8460c644083ec2c0945a

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

farkasrita-mukodesi-engedely_1493578955.pdf (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2017-04-30 21:02:35)
2df216a1cb125c1f9ba88dbbd2e74f80378d407160ea5d8acce5d28fdd5ee636

munkakorimegbizasiszabo_1493579240.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 21:07:20)
db249839da5f86d1d2327e48247eaf24e42d87e6d6353de99ff64d23de49dfbe

munkakorimegbizasikoteles_1493579448.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 21:10:48)
4484c1e86e8b4b762b45fcfad06cbb7b74ef4bf18ad3ae403b1cbfdf753cc447

munkakorimegbizasifarkas_1493579651.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 21:14:11)
9f2674bf35a0624333ad85080f5c1c6f7d35f65fd11f6bb0ecb1faf8c680fc65

munkakorimegbizasisebok_1493579895.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 21:18:15)
0628f778b9ceabb27e3f83bec5a96f696f5212b735f34c3b16eca642f2310a2b

munkakorimegbizasimedvegyne_1493580520.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 21:28:40)
57d6b8719417e43e3083324a7a15121ae6eea1c969ca8cd4954885e7b8ec38cc

munkakorimegbizasialmasi_1493580789.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 21:33:09)
8d6c9a374e91e32cd4809dd1294e18233617c0f0e856a31d91a00d847c7198ca

munkakorimegbizasijansik_1493580978.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 21:36:18)
464eaca1e926d21e417a185a1216cac568030c66737d6efeb479340533eec0e4

munkakorimegbizasiszelezsan_1493581153.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-30 21:39:13)
586ed531bce5cc244571e662895509d848af69e632571593a6023f10b64e73f7

munkakorimegbizasimajorosnne_1493322919.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-27 21:55:19)
54995ddb19faff80dbfd2bfe8006195a486914d2935d9d96a3ad9db478b9b6a8

munkakorimegbizasiszava_1493323143.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-27 21:59:03)
b64af3b3a0d9c28e03658a812aa39b1903ed689a9eee720606928d0f35a611d6

munkakorimegbizasiszerzodeszelei_1493323618.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-27 22:06:58)
4cd12b824b77a21c0e31ea4b42026cb83e369940757b90d7f94a8cca9e77d8ba

hajduandreaedzoilicensz_1493369562.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-28 10:52:42)
cce725ace6292e37a1227e5999ec1b00f4a4320fecd61c36f60f992e01867c34

almasilaszloedzoilicensz_1493369588.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 10:53:08)
1fd6b63ff0cca23be659ccba175f7523123733b15949683cc8b0d937b8e677a0

munkakorimegbizasiszerzodesjuhos_1493323859.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-27 22:10:59)
e2feb494928e03d3650bc4dc9f4fbc8c5fb57bca01b4fa885129a8bb32257e26

kaliczkalaszloedzoilicensz_1493369710.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 10:55:10)
c4b2859ea8202e8442c28b1d7c181b0b18e63355a645883460d029ae653fc417

munkakorimegbizasiszerodesabraha_1493324103.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-27 22:15:03)
b24ec2042a4946be2c632e232e9c5927001e30e027e8c92322f56169198f39c7

munkakorimegbizasiszerzodeskalic_1493324351.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-27 22:19:11)
89bd8c28684b9a7f4175af85c5ed197c18183ab919328c89ddd0ddee65762104

munkakorimegbizasiszerzoeshajdu_1493324641.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-27 22:24:01)
b5c8326e499e592aca447d8f4db8dba742c60293d35d89c905d45f24ab1bb34c

majorosneedzoilcensz_1493369778.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-28 10:56:18)
f30b366769982f7a2c1dce9a36421aa141abf92c2085d2ceb0c590e8a992cd21

szavaflorianedzoilicensz_1493369878.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 10:57:58)
e46e3ab21a593ff9a07e27958b2714f2d6e641173efc32f988ade0855b756b7a

munkakorimegbizasiszerzodeselhar_1493325203.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-27 22:33:23)
17fac69332aa15b8c9ea3647073099ef6e57580ad9d76f8f29f3558bd3c28b30

edzoilicenszabrahamandrea_1493325389.pdf (Szerkesztés alatt, 344 Kb, 2017-04-27 22:36:29)
a1c663b689f6f1ae63673603ac593192941494b6debb0a03a06520741bd83762

edzoilicenszszabotunde_1493325486.pdf (Szerkesztés alatt, 347 Kb, 2017-04-27 22:38:06)
cdce97d319eb258583db5ade701c0a4bd2b4eccb642042d231669efdd942899b

e.edina_1493370141.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2017-04-28 11:02:21) 1c11cf0e11eea0779baa863d185cf61aa145beb477826adb25a6781346422900

kezilabdalicencszelezsanjanos_1493240143.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 22:55:43)
19976b6ceb1a8ede3c5889bf0e2d16588e4120022ae4fa10a5865eb042b84ca3

nyilatkozatzelei_1497905321.pdf (Hiánypótlás melléklet, 347 Kb, 2017-06-19 22:48:41)
3e7d357c8bd151a6c21ebbd6957045636d9b8c5d436313a0cf3e09f846a8e6a0

elhardedinanyilatkozat_1497905328.pdf (Hiánypótlás melléklet, 108 Kb, 2017-06-19 22:48:48)
bd34c7de6fe3712b1bc4db878dee03e5231421bcce30a5ff25f3b1c47a51a813

szelezsanjanosnyilatkozat_1497905336.pdf (Hiánypótlás melléklet, 880 Kb, 2017-06-19 22:48:56)
e2d71f3815dd938c84102572c2e9c8348b45c741c91595646b5113972c407b31
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