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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kecskeméti Felsőoktatás Sportjáért Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

KKFKDSE

Gazdálkodási formakód

001

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

19971627-1-03

Bankszámlaszám

11732002-20001883-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6000

Város

Kecskemét

Közterület neve

Árvácska

Közterület jellege

utca

Házszám

26

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

6000

Város

Kecskemét

Közterület neve

Árvácska

Közterület jellege

utca

Házszám

26

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

Telefon

+36 20 574 55 57

Fax

-

Honlap

http://kezilabda.kefosport.kefo.hu/tao
E-mail cím

kefohandball@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Járdi Ádám

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 574 55 57

E-mail cím

kefohandball@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Cziráki Tamás

E-mail cím

+36 30 825 96 75

tamas.cziraki@aduedosport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Tőrös Olga Sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa
Kecskeméti Főiskola

Létesítmény üzemeltetője
Kecskeméti Főiskola

Átlagos heti használat (óra)
10

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1989-04-17
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1989-04-17

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

9 655 567 Ft

193 111 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

5 999 924 Ft

119 998 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2017-02-10 00:23
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Hazánkban nagyon kevés olyan felsőoktatási intézmény van, amely meg tudja tartani a korábbi évek hallgatói létszámát. Névadónk a Kecskeméti Főiskola jelenleg
nagyon előkelő helyen áll ebben a tekintetben, hiszen a két éve elindított duális képzési rendszerhez jelenleg már több mint húsz Magyarországon és nemzetközileg
elismert cég csatlakozott. Kecskeméten a duális képzés nem csak a Kecskeméti Főiskolára korlátozódik, hanem ezzel párhuzamosan már középiskolai szinten a
Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola célirányos képzésében vehetnek részt a diákok. A főiskola hallgatói létszáma tehát hosszú távon biztosított. Egyesületünk
jogelődje, a Kertészeti Egyetem Kertészeti Főiskolai Kar Diáksport Egyesülete 1989-ben alakult a kertészeti karra járó hallgatók sportolási tevékenységének
egyesületi formában való megvalósítása érdekében. Jelenleg a Kertészeti Kar a Kecskeméti Főiskola tagintézményeként működik. A Kecskeméti Főiskolába való
beintegrálódás következtében megváltozott így a sportegyesület is és jelenleg Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kar Diáksport Egyesülete néven működik a mai napig.
Mind a Kertészeti és mind a Gépipari és Automatizálási karon nagy hagyományokra tekint vissza a kézilabdázás, hiszen Kecskemét első NB1/B osztályba feljutó
csapata az akkori Gépipari technikum (GAMF Kar jogelődje) csapata volt. Az utóbbi tíz évben a nemzeti és megyei bajnokságoktól való távolmaradás a sportélet
hanyatlását eredményezte. A főiskolai tantervben előirányzott heti testnevelés órák csak részben enyhítették ezeket a problémákat. A régi hagyományoktól és
eredményektől messze elmaradtak a Kecskeméti Főiskola eredményei a Magyar Egyetemek és Főiskolák Országos Bajnokságában szervezett eseményeken. A
Gépipari és Automatizálási karnak köszönhetően azonban a főiskolára járó hallgatók nem maradtak kézilabdázási lehetőség nélkül. Az itt tanuló hallgatók egy
kézilabdázó csoportja nagy lelkesedéssel újra felélesztette a kézilabda életet a karon. Természetesen ez nem lett volna kivitelezhető, ha a Főiskola vezetése ebben
nem lett volna partner. Ennek eredményeként a minden évben megrendezésre kerülő MFSN (Műszaki Felsőoktatási Napokon) 2009 óta nem csak a műszaki karon
tanulók, hanem a Kecskeméti Főiskola mindhárom karára járó hallgatók képviselhették az intézményt ezen az eseményen. Folytatás a mellékletben...

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk a 2013/2014 évi sportfejlesztési program keretében nem tervez ingatlan beruházást!

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Egyesületünk a 2013/2014 évi sportfejlesztési program keretében nem tervez 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 2015/2016-os idényre szóló TAO sportfejlesztési programunk a 2014/2015. évre beadott és elfogadott program főbb irányvonalait kívánja tovább vinni. A
megkezdett fejlesztési irányokat szeretnénk tovább folytatni a kiválasztás, a toborzás és együttműködés területén. Tovább folytatni a sporteszközök és felszerelések
beszerzését, növelni az edzésidőt. Szeretnénk új szakemberek bevonásával előrelépni sportszakmai vonalon is. A Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kar Diáksport
Egyesülete a 2015/2016-os idényre benyújtott TAO sportfejlesztési programja a bemutatott kapcsolódási pontokon keresztül illeszkedik a Magyar Kézilabda
Szövetség Hosszú Távú Sportágfejlesztési Stratégiájához, és továbbviszi a klub által az elmúlt időszakra benyújtott program sikeresen elindított utánpótlás-nevelési
folyamatát. Egyesületünk 2013/2014. évre benyújtott TAO sportágfejlesztési programjának középpontjában az alábbi csapatok felkészítése és versenyeztetése áll:
NB2 junior, Serdülő OSB Sporteszközök, sportszerek és sportruházat beszerzés Az elmúlt évben jóváhagyott TAO sportfejlesztési programunk alapján ezen a
területen lényeges javulást tudtunk elérni a mögöttünk hagyott időszakban. Javítani tudtuk egyesületünk sportszer, sporteszköz állományát, illetve szerény keretek
között csapataink sportruházatán is javítottunk. A megkezdett és sikeres folyamat további fejlesztéseket követel, ezért az előttünk álló évben jelentős beruházásokat
tervezünk ezen a területen. Javítani, bővíteni kívánjuk egyesületünk sportszer készletét pl.: kézilabdák, nehezített labdák, bóják. Gyógyhatású készítmények és
gyógyászati eszközök beszerzésével és vásárlásával a sérülések azonnali kezelését, illetve a sérülések utáni minél gyorsabb regenerálódást szeretnénk elérni.
Egységes arculat kialakításával szeretnénk mind minőségi, mind mennyiségi fejlesztést elérni sportolóink sportruházatában ezért nagyobb mennyiségű kézilabdamezek és nadrágok, gálamelegítők, bemelegítő joggingok, kézilabda cipők, utazó és edzőpólók és sporttáskák beszerzését irányoztuk elő. Humán erőforrás
fejlesztése Az utánpótlás-nevelésben részt vevő szakemberek, edzők, technikai vezetők tekintetében a 2014/2015. évi sportágfejlesztési koncepciónk folytatásaként
tovább szeretnénk növelni a Kecskeméti Kertészeti Főiskolai Kar Diáksport Egyesületében utánpótlás-nevelésben közreműködő szakemberek számát. Jelenlegi
szakember állományunkat (két edző) további két fővel kívánjuk növelni. Folytatás a mellékletben...

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Fontos szempont, hogy az egyesületünk számára korábban egyik legjelentősebb bevételi forrásként szolgáló sportolói tagdíjak jelentőségét átértékelhetjük, lazábban
kezeljük, ezáltal olyan szociálisan érzékenyebb, hátrányosabb helyzetű társadalmi rétegek irányába is megnyithassuk kapuinkat, akiknek eddig anyagi okok miatt nem
volt lehetőségük a sportolásra. Ezzel újabb tehetségek kerülhetnek látókörünkbe, újabb sportolók gazdagíthatják egyesületünket. Fontos tehát, hogy folyamatosan a
jövőben gondolkodjunk, teremtsük meg az előregondolkodás, előrecselekvés lehetőségét. Egyesületünk gazdálkodása az elmúlt két évben stabil, előző bajnoki
idényünk előtt egy teljesíthető és vállalható költségvetést terveztünk. Egy reális költségvetés alapkövetelmény lenne minden egyesület számára, hiszen működésünk
csak abban az esetben biztosított, ha a programhoz szükséges önerő előteremtése biztosított. A társasági adó sportágfejlesztési program nyújtotta előnyök
társadalmi és pénzügyi fenntarthatóságában egyesületünk arra törekszik, hogy a megkezdett sportágfejlesztési program előnyei hosszú távon fejtsék ki pozitív
hatásukat. Fontos számunkra, hogy a pályázati forrásból befolyó pénzeszközök olyan célokra fordítódjanak, amik a rendszert önjáróvá teszik arra az esetre is,
amennyiben a központi sportfinanszírozás rendszerében változás állna be a közeljövőben. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy olyan tömegbázist tudjunk kialakítani
most, ami évekre biztosítja egyesületünk számára a korosztályos versenyeztetést a most beáramló sportolói mennyiség és minőség alapján. A tárgyi eszközök
(technikai berendezések, sporteszközök, sportfelszerelések, sportruházat) tervezésénél, beruházásánál szintén fontos a távlatokban való gondolkodás, a minőség, és
az ár/értek arány. A program gazdasági hatásai egyértelműen pozitívak, de fontos az ésszerű tervezés és felhasználás. Ésszerű, jól felépített programmal, lépésről
lépésre haladva meg lehet valósítani a kitűzött célokat. A szakmai következetesség és a gazdasági racionalitás megfelelő ötvözésével ki lehet szűrni a kockázatokat,
és minden téren biztosan teljesíteni lehet a vállalásokat, szervezett, egyesületi keretek között történő sportolásra.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési
dátum

Kategória

Lic.

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2016/17 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
2016/17 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

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai eszközök

Dvd felvevő lejátszó

db

1

90 000 Ft

90 000 Ft

Informatikai eszközök

Nyomtató

db

1

90 000 Ft

90 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő

db

1

13 000 000
Ft

13 000 000 Ft

Pályatartozék

Mobil lelátó

db

4

81 000 Ft

324 000 Ft
13 504 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Dvd felvevő lejátszó

A játékosok felkészítése során, videózások során kívánjuk használni.

Nyomtató

Az adminisztrációs tevékenységünk elvégzéséhez szükséges eszköz.

Mikrobusz 8+1 fő

A mérkőzésekre egy autó kiegészítésével el tudnánk juttatni a játékosokat egy kisbusz beszerzésével. Így komoly összeget
spórolnánk a mostani személyszállítási tevékenység igénybevétele helyett.

Mobil lelátó

.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

9 365 900 Ft

96 556 Ft

193 111 Ft

9 655 567 Ft

4 138 100 Ft

13 697 111 Ft

13 793 667 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016/17 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
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

0

0

0

Nincs

U8

0

0

0

Nincs

U9

0

0

0

Nincs

U10

0

0

0

Nincs

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U13

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

Serdülő/ifjúsági

0

0

0

Nincs

Junior

18

0

1

Országos

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

18

0

1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

18

32 000 Ft

576 000 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

18

1 500 Ft

27 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

db

18

23 000 Ft

414 000 Ft

Sportfelszerelés

kézitáska

db

18

11 000 Ft

198 000 Ft

Sportfelszerelés

rövidnadrág

db

18

7 500 Ft

135 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

36

5 500 Ft

198 000 Ft

Sportfelszerelés

papucs

pár

18

6 000 Ft

108 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet

db

18

12 000 Ft

216 000 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés

db

18

12 000 Ft

216 000 Ft

Sporteszköz

wax

kg

20

2 500 Ft

50 000 Ft

Pályatartozék

labdapumpa

db

2

2 500 Ft

5 000 Ft

Pályatartozék

bordásfal

db

4

0 Ft

0 Ft

Sporteszköz

gumiszalagok

db

18

7 500 Ft

135 000 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

10

8 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

ugrókötél

db

14

3 200 Ft

44 800 Ft

Sporteszköz

nagy taktikai tábla/csapat

db

1

17 000 Ft

17 000 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

liter

20

5 600 Ft

112 000 Ft

Pályatartozék

Védőháló

pár

1

221 000 Ft

221 000 Ft

Sporteszköz

Kettlebell

db

10

9 000 Ft

90 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Tape BSN 25 cm

db

30

614 Ft

18 420 Ft

Gyógyszer

Arnika Zselé

db

2

1 843 Ft

3 686 Ft

Gyógyszer

Intensive hűtő zselé

db

2

2 150 Ft

4 300 Ft

Gyógyszer

Sporty Cool

db

2

1 229 Ft

2 458 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

3

1 229 Ft

3 687 Ft

Gyógyszer

hűtő spray

db

3

1 229 Ft

3 687 Ft

Gyógyszer

jégzselé spray

db

2

1 536 Ft

3 072 Ft

Gyógyszer

jégtömlő

db

4

1 536 Ft

6 144 Ft

Gyógyszer

bemelegítő spray

db

7

1 229 Ft

8 603 Ft

Diagnosztikai eszköz

orvosi táska felszerelve

db

1

10 444 Ft

10 444 Ft

Diagnosztikai eszköz

tapevágó olló

db

1

2 457 Ft

2 457 Ft

Gyógyszer

sebösszehúzó tapasz

db

25

246 Ft

6 150 Ft
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2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

ló krém

db

4

3 072 Ft

12 288 Ft

Gyógyszer

tape ragasztó spray

db

4

1 536 Ft

6 144 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kecskeméti Főiskola Tőrös Olga
Sportcsarnok

Korosztály
Junior

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

2 500 Ft

43

Hónapok száma az
évadban
10

Igénybevett órák
száma/évad
430

Bérleti díj
összesen (Ft)
1 075 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név

Kategória

Csendőr Gábor

Edző

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

EKHO

8

10

122 868 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

24 574 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
1 474 416 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Csendőr Gábor

Licensz

1990-02-28

C

Foglalkoztatott korosztály
Junior

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 842 800 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

91 540 Ft

Személyszállítási költségek

600 000 Ft

Nevezési költségek

60 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

14 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 075 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

278 829 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 474 416 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

6 486 585 Ft

2016/17 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)

5 819 927 Ft

59 999 Ft

119 998 Ft

5 999 924 Ft

666 658 Ft

6 606 583 Ft

6 666 582 Ft

2017-02-10 00:23

10 / 22

be/SFPMOD01-04450/2016/MKSZ
Általános Képzés
2016/17 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

2016/17 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
2016/17 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

2016/17 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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

193 111 Ft

193 111 Ft

96 556 Ft

289 667 Ft

Utánpótlás-nevelés

119 998 Ft

119 998 Ft

59 999 Ft

179 997 Ft

Összesen

313 109 Ft

469 664 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására

Utánpótlásnevelés

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására0
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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: Kecskemét, 2017. 02. 09.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Járdi Ádám (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. 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: Kecskemét, 2017. 02. 09.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-02-02 20:52:57
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-21 22:35:58
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-02-02 20:55:10
Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-02-02 20:53:02
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2016-06-15 19:02:19
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-21 22:21:02
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-21 22:21:26
Feltöltés / Megtekintés

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-04-21 22:22:09
Feltöltés / Megtekintés

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-21 22:22:23
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-21 22:22:34
Feltöltés / Megtekintés

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-21 22:22:47
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-21 22:23:00
Feltöltés / Megtekintés

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-21 22:23:12
Feltöltés / Megtekintés

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-21 22:23:36
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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

Teljes szakember állomány

fő

-

0

0

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

-

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

-

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

-

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

-

0

0

0%

U18

fő

-

0

0

0%

U17

fő

-

0

0

0%

U16

fő

-

0

0

0%

U15

fő

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
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

9 365 900 Ft

96 556 Ft

193 111 Ft

9 655 567 Ft

4 138 100 Ft

13 697 111 Ft

13 793 667 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 365 900 Ft

96 556 Ft

193 111 Ft

9 655 567 Ft

4 138 100 Ft

13 697 111 Ft

13 793 667 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

5 819 927 Ft

59 999 Ft

119 998 Ft

5 999 924 Ft

666 658 Ft

6 606 583 Ft

6 666 582 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

15 185 827 Ft

156 555 Ft

313 109 Ft

15 655 491 Ft

4 804 758 Ft

20 303 694 Ft

20 460 249 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2017-02-10 00:23

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft

20 / 22

be/SFPMOD01-04450/2016/MKSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (27 darab)
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)
img723_1461270958.pdf (Szerkesztés alatt, 292 Kb, 2016-04-21 22:35:58) c4587ea919ccc826da139bef4e98b8684785842b71c55a35fcf170d63f1d466b
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
csarnokberletiszerzodes2016_1461270086.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-21 22:21:26)
6e1acd264ddb19db70c98afff6d7eb46d002715d4baa58623ee3f4ce78b7c6f7
Egyéb dokumentumok
arajanlat-ford_transitcustom_14601_1461270237.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-21 22:23:57)
0032c4f833786e6044008cfebcc421836673024ee6b5589e027b19ebccaa64e7
foiskolakoncepcio_1461270243.docx (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2016-04-21 22:24:03)
cb7f243b727c1439805e33d8334a5cae1c85b4f0ed7456e3dd814611d11d20e8
munkakorileiras-vargaszab_1466010120.doc (Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2016-06-15 19:02:00)
b84724b5d6fd909a5640c72dbede7237d47cee631f4699a4387954c9daa11334
img299_1466010125.pdf (Hiánypótlás melléklet, 321 Kb, 2016-06-15 19:02:05) 30cba5c455fe3fddcc05bf3832a4278c9d66d2da9f3ceed41e71d02991de78c7
hianypotlas_1466010129.doc (Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2016-06-15 19:02:09) 49076215cf76f194db584a062cf0d3477e4621ad8575a3578b3ef8d66ca8d608
2016-17nyilatkozat_1466010135.doc (Hiánypótlás melléklet, 46 Kb, 2016-06-15 19:02:15)
b4eb52c6f0b91dd6f423cf62871d76912ce773f7df13d4f0ff2afd270b2b0f8d
2016-17nyilatkozat-jatekos_1466010139.doc (Hiánypótlás melléklet, 96 Kb, 2016-06-15 19:02:19)
56850b5a727a0193bcb53ee1eec0221591c0cf81fc3186b7da70b2ef7927399d
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
kefs-koltsegvetestervezo_1461270143.xls (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2016-04-21 22:22:23)
b905a838077ace6dcf61e152f01eeb53fd46738ed00eebec22211a582f0881c3
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat2016.04.11_1461270003.pdf (Szerkesztés alatt, 661 Kb, 2016-04-21 22:20:03)
8ba55a58ba20bcff09e319c32ad60d67ddcbb668f7eee4b60644ae512e55569c
1_1486065177.jpg (Módosítás szerkesztés alatt, 123 Kb, 2017-02-02 20:52:57) dccf477d97eb37e9fbfe596fe50eb55520dc744512467fde3931fb71c933e0fb
2_1486065177.jpg (Módosítás szerkesztés alatt, 73 Kb, 2017-02-02 20:52:57) adb26dabe3dd41d8b93d30d4916cab60a8b57cad5521f9419b6c96699c269e18
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij2016-17_1461270042.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2016-04-21 22:20:42)
e65b9eb8708a5830b50fcf6e9063f1ec0dd26b49ed8dd772b323fc4b010c2bb2
modositas2017.02.02_1486065182.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-02-02 20:53:02)
4d995ab2479fbb9a2f29bcc3c3c4d8ea50dd62bad13b0fb0a4d5378bf5f88afc
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentesadozoada_1461270018.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2016-04-21 22:20:18)
6dccc8bf570e507839b127436f8ed2dcca59759699abcaf90d8bb6b39188a467
koztartozasmenteskefs_201701_1486065310.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 59 Kb, 2017-02-02 20:55:10)
7770a3481db1091f9af5af6ad5dcc740c7ed10ebd9f615762365c3d6c4a24263
Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
kefs-koltsegvetestervezo_1461270167.xls (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2016-04-21 22:22:47)
b905a838077ace6dcf61e152f01eeb53fd46738ed00eebec22211a582f0881c3
Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
kefs-koltsegvetestervezo_1461270180.xls (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2016-04-21 22:23:00)
b905a838077ace6dcf61e152f01eeb53fd46738ed00eebec22211a582f0881c3
Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
kefs-koltsegvetestervezo_1461270106.xls (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2016-04-21 22:21:46)
b905a838077ace6dcf61e152f01eeb53fd46738ed00eebec22211a582f0881c3
kettlebellajanlat_1461270116.pdf (Szerkesztés alatt, 526 Kb, 2016-04-21 22:21:56) 7664e83eaa6270064cdc5e9ceb9036b116ce321e0e65bdcfa823b261f2d4528b
mobillelatoajanlat_1461270123.pdf (Szerkesztés alatt, 304 Kb, 2016-04-21 22:22:03)
36adb66a0ad9c82b008f317ef9b3dd1fedc54fb2e73c3f5aa6a87266e0e0e814
vedohaloajanlat_1461270129.pdf (Szerkesztés alatt, 626 Kb, 2016-04-21 22:22:09) 454640a2c9147a8dfe36f2dedc9d8dcce303fdfbce41840bd5a7dd729dce5236
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
csendorgaborlicenc_1461270062.pdf (Szerkesztés alatt, 318 Kb, 2016-04-21 22:21:02)
cd5971ea4eebda7d6da72807f3f1f36a80f362863bf144e874a3f572a81567ff
Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
kefs-koltsegvetestervezo_1461270154.xls (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2016-04-21 22:22:34)
b905a838077ace6dcf61e152f01eeb53fd46738ed00eebec22211a582f0881c3
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Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
kefs-koltsegvetestervezo_1461270192.xls (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2016-04-21 22:23:12)
b905a838077ace6dcf61e152f01eeb53fd46738ed00eebec22211a582f0881c3
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
kefs-koltsegvetestervezo_1461270216.xls (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2016-04-21 22:23:36)
b905a838077ace6dcf61e152f01eeb53fd46738ed00eebec22211a582f0881c3
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