
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  HATVANI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  HATVANI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBII

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

Adószám  18581333-2-10

Bankszámlaszám  11739054-20126869-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3000  Város  Hatvan

Közterület neve  Tanács  Közterület jellege  út

Házszám  9  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  3001  Város  Hatvan

Közterület neve  Pf. 191  Közterület jellege  -

Házszám  -  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 303 10 76  Fax  +36 37 341 106

Honlap  www.hatvanikszse.hu  E-mail cím  info@hatvanikszse.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Antalóczy Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 303 10 76  E-mail cím  info@hatvanikszse.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Antalóczy Péter +36 30 303 10 76 info@hatvanikszse.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Kodály Zoltán Általános Iskola Magyar Állam Hatvan Város
Önkormányzata

20 Felk. és
versenyeztetés

5.sz. Álatalános Iskola Magyar Állam Hatvan Város
Önkormányzata

6 Felk. és
versenyeztetés

Kossuth Lajos Általános Iskola Magyar Állam Hatvan Város
Önkormányzata

1 Felkészülés

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Magyar Állam Hatvani Tankerületi
Központ

5 Felkészülés

B40 Fitness Centrum RLB-60 BT. RLB-60 BT. 3 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1999-08-26

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1999-08-26

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 3 MFt 12 MFt 12 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 1,2 MFt 1,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 23,7 MFt 30,7 MFt 31 MFt

Egyéb támogatás 1,5 MFt 2 MFt 4 MFt

Összesen 29,2 MFt 45,9 MFt 48,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 11,4 MFt 16 MFt 54 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,9 MFt 2,5 MFt 2,7 MFt

Anyagköltség 2,6 MFt 4,5 MFt 5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 4,1 MFt 12 MFt 14 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 8,6 MFt 8 MFt 10 MFt

Összesen 28,6 MFt 43 MFt 85,7 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 2016 2017 2018

Működési költségek 8,92 MFt 24,85 MFt 62,096 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 93 477 Ft 1 870 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

6 169 552 Ft 123 391 Ft Nettó

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

20 634 201 Ft 412 684 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

62 894 841 Ft 1 257 886 Ft Nettó

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Nettó

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Nettó
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

Létesítményi feltételek: Bázis iskolánk a Kodály Zoltán Általános Iskola, ahol a mérkőzéseinket játsszuk, ill. az edzéseink nagy részét tartjuk. Az iskolai tornaterem
rendkívül elhasználódott és a meglévő négy öltözőből már csak kettő használható az állapota miatt. Az iskola tagja a Kézilabda az iskolában nevű programnak. Az
előző bajnoki évtől elindítottuk saját iskolai programunkat, és 3 helyi, valamint 2 körzeti iskolával is együttműködési megállapodást kötöttünk. Ennek értelmében
napközben testnevelési órák keretében kézilabdát oktatunk ill. a délutáni időszakban edzéseket is tartunk. Iskolai programunk helyszínei: Kodály Zoltán Általános
Iskola Hatvan, Kossuth Lajos Általános Iskola Hatvan, 5. sz. általános Iskola Hatva, Hunyadi Mátyás Általános Iskola Lőrinci, IV. Béla Katolikus Általános Iskola
Jászfényszaru. Jelenlegi csapataink: NBII férfi, NBII junior férfi, FU14, FU12, LOSB, LU11, Kisikolás csapatok, Pest Megyei felnőtt női. UP játékosaink száma 170, ami
évek óta folyamatosan növekszik. Utánpótlás csapataink számát is növelni szeretnénk. NBII-es férfi csapatunk a bajnoki címért küzd, junior NBII-ben, és a
gyermekbajnokságokban célunk a gyerekek szakmai fejlődésének biztosítása, a felnőtt csapatok saját utánpótlásból való feltöltése.Kisiskolás csapatainknál a
kézilabda sport alapjainak az oktatása, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai-képzési elképzeléseinek megfelelően. Ezekben a korosztályokban próbáljuk meg
kialakítani azt a tömegbázist, amely már alkalmas a megfelelő kiválasztásra és egy magasabb szintű versenyeztetéshez szükséges csapatok alapjául is szolgál.
Folyamatosan toborzókat, helyi tornákat szervezünk, igyekszünk a lehető legtöbb helyen megjelenni, nyáron három kézilabdás tábort is szervezünk, ahol további
gyerekeket kívánunk bevonni egyesületünk munkájába. Elképzelésünk, hogy a szakmai oldalt megfelelő szintre fejlesszük, 4 egyesületi sportolónk számára edzői
képzési lehetőséget biztosítottunk, és további szakemberek képzését, bevonását tervezzük. Ehhez az alábbi fejlesztésekre van szükség: - Az edzéseink és
mérkőzéseink helyszínéül szolgáló tornaterem burkolatának cseréje és két öltöző felújítása. - További felszerelések vásárlása. - További szakemberek bevonása. -
Táborozási lehetőségek bővítése - Szakmai képzések 

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

Ebben az időszakban a Kodály Zoltán Általános Iskola tornaterem felújítását szeretnénk végrehajtani. Az iskolával együttműködési megállapodásban végezzük első
osztálytól a kézilabda sportággal való ismerkedést és képzést. Utánpótlásbázisunk biztos hátterét nyújtja az iskola. Egyes korosztályok képzése és versenyeztetése is
itt zajlik. Az iskola tornaterme elhasználódott. A kézilabda sport képzése, már az iskolaidőben megkezdődik, összhangban az MKSZ stratégiájával és a mindennapos
testneveléssel. A sportcsarnok mellett fontos szempont a kisebb tornatermek felújítás, amely alkalmas a mai kornak megfelelő infrastrukturális feltételek
megteremtésére. A rendkívül elhasználódott PVC borítás cseréje szinte már elengedhetetlenül fontos, balesetvédelmi, sérülés megelőzés és szakmai szempontból is.
A négy meglévő öltözőből csak kettő használható és a gyermekbajnokságok, kupák és a bajnoki mérkőzések rendezésekor nem tudunk öltözőt biztosítani a csapatok
számára. Szertárban és osztálytermekben kell átöltözniük. A meglévő vizes blokkok kapacitása sem elegendő. A meglévő nézőtéri lelátó befogadó képességét is
szeretnénk növelni száz fővel. A jelenlegi 170 fős utánpótlás létszámot közel 200 főre szeretnénk bővíteni. A felújítást 2018. júniusában kezdenénk és ez év
augusztusában be is fejeznénk. 

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

Jelen sportfejlesztési program teljes mértékben illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájához, az önkormányzat
sportfejlesztési stratégiájához, valamint a város Integrált Városfejlesztési Stratégiájához. Az MKSZ stratégiája az utánpótlás-nevelés, fejlesztése tekintetében, többek
között az a jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítását, megalapozását és jelenlegi létszámának növelését tűzi ki célul , mely összhangban van a projektgazda
céljával és a projekttel elérni kívánt eredménnyel . A kézilabda sportág érdeke az egyesületek hátteréül szolgáló létesítmények és tárgyi eszközök minél magasabb
szintű fejlettsége. Programunk céljai: • Az utánpótlás-nevelésben az eredményes felkészüléshez szükséges helyi infrastruktúra megteremtése. • A biztonságos és
kényelmes sportolás, versenyzés feltételeinek biztosítása. • Az eredményes fel készüléshez, illetve versenyzéshez szükséges eszközrendszer biztosítása. •
Szabványos méretű kézilabdapályával rendelkező létesítmények létrehozása, a meglévők lehetőség szerinti átalakítása, megfelel ő kiszolgáló helyiségek kialakítása a
nézők kulturált elhelyezésére és a szponzorok ki szolgálására. Ce ́lunk egy ke ́pze ́si rendszer bevezete ́se, mely a ́ltal nyílt ke ́pze ́seken tesszu ̈k leheto ̋ve ́ a
sportszakemberek szakmai e ́s kompetencia alapu ́ fejlo ̋de ́se ́t. Ce ́lok: ¥ A sportszervezetek ero ̋forra ́s gazda ́lkoda ́sa ́nak aktiva ́la ́sa, beve ́telteremto ̋ leheto ̋se ́gek
kiakna ́za ́sa, tudatos gazda ́lkoda ́s, tervezett mu ̋ko ̈de ́s, hate ́kony, elleno ̋rizheto ̋ folyamatok e ́s adatok mente ́n. ¥ A ja ́te ́koske ́pze ́s illeszkedjen a sporta ́gi
szakszo ̈vetse ́gek szakmai strate ́gia ́ja ́hoz, egyse ́ges szakmai elvek e ́rve ́nyesu ̈le ́se mellett a sportszakemberek kreativita ́sa e ́s ero ̋sse ́gei a ́ltal a sportszakmai program
szakmai színvonala ́nak emele ́se. Jo ́ gyakorlatok megismere ́se e ́s bee ́píte ́se. A szakmai munka elleno ̋rizheto ̋se ́ge a folyamatos fejlo ̋de ́s e ́rdeke ́ben. Adatok,
informa ́cio ́k rendelkeze ́sre a ́lla ́sa, elemze ́se, e ́rte ́kele ́se. Modern eszko ̈zo ̈k bee ́píte ́se ́vel a ja ́te ́kosok menta ́lis ke ́pesse ́ge ́nek fejleszte ́se a szakemberek fejleszte ́se
a ́ltal. A tervezett ke ́pze ́si rendszer a sporta ́gi specialita ́sokat kiege ́szítendo ̋ ismeretek a ́tada ́sa ́t, kompetencia ́k fejleszte ́se ́t, valamint az ismeretek a ́tada ́sa ́hoz
hate ́kony mo ́dszerek, eszko ̈zo ̈k ke ́szse ́g szintu ̋ alkalmaza ́sa ́t ce ́lozza (informa ́lis tuda ́st e ́lme ́ny alapu ́ tanula ́sban, tre ́ningmódszertan és kompetenciafejlesztés) 

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

A sportfejlesztési program által elérni kívánt cél egyrészt a kézilabda utánpótlás-nevel és fejlesztése, a sport népszerűsítése, másrészt a megfelel ő infrastruktúra
megteremtése egy új kézilabda csarnok megépítésével. Alapvetően a sport jelentősége mind társadalmi , mind gazdasági szempontból meghatározó egy nemzet
életében, akár a versenysport gazdasági és lélektani hatásait, akár az utánpótlás nevelés, az iskolai és diáksport, illetve a szabadidősport jótékony hatásait vizsgáljuk
a társadalom egészére nézve. A természetesen valamennyi korosztály életminőségét pozitívan befolyásoló sport különösen a felnövekvő nemzedékek, a gyermekek,
fiatalok életében tölthet be meghatározó szerepet, hiszen nevelő hatása tagadhatatlanul olyan emberi értékek kialakulását segítheti elő, mint a küzdeni tudás, a
kitartás, a győzni akarás mellett az ellenfél tisztelete és megbecsülése, a csapatszellem, közösségtudatos gondolkodás erősödése. A nevelő hatás mellett
meghatározó jelentőségű a napjainkban egyre fontosabbá és indokoltabbá váló egészség-megőrzési funkciója is. A pozitív társadalmi hatások várhatóan 2 éven belül
jelentkeznek. A sport gazdasági hatásai sem el hanyagolhatók. A sportoló lakosság arányának növelése több milliárd Ft megtakarítást eredményezhet a
táppénzkiadások terén. Emel lett csökkenhetnek az orvosi ellátás, illetve a gyógyszertári támogatás költségei is, az összgazdasági termelési növekedés terén pedig
jelentősen csökkenhetnek a kieső napok száma. A pozitív gazdasági hatások megjelenése hosszabb időtávra tehető, melyek várhatóan 5 éven túl jelentkeznek. Az
egyesület által tervezett sportprogram teljes mértékben illeszkedik az Önkormányzat sportkoncepciójához, valamint Integrált Városfejlesztési Stratégiájához is. A
város szeretné ki használni a lehetőséget, hogy közösségi cél okra, közfunkciók ellátására olyan kapacitás jöjjön létre a városban, melynek megvalósítására az
önkormányzat saját forrást nem tud biztosítani. A kormányzat által kidolgozott sporttámogatási modell lehetővé teszi a város számára, hogy az egyesülettel és a
támogatókkal együtt megvalósítsa a régóta tervbe vett kézilabda csarnokot, mely minden tekintetben pozitívan hat és hozzájárul a város sportéletének
fellendítéséhez, illetve Hatvan népességmegtartó erejének növeléséhez.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

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)

Kapusedző
továbbképz.

Hudák Henrik Egyéb 1 1 184 150 Ft 0 Ft 184 150 Ft

1 1 184 150 Ft 0 Ft 184 150 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

Hudák Henrik 1982-11-24 N.r.

2018/19 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)

90 673 Ft 935 Ft 1 870 Ft 93 477 Ft 93 477 Ft 186 020 Ft 186 955 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 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

Televízió db 1 157 480
Ft

157 480 Ft

Sporteszköz kapu pár 1 314 960
Ft

314 960 Ft

Sporteszköz kapuháló pár 1 39 370 Ft 39 370 Ft

Sporteszköz wax doboz 20 11 023 Ft 220 460 Ft

Sporteszköz wax lemosó liter 10 5 118 Ft 51 180 Ft

Sporteszköz szivacskézilabda kapu pár 2 39 370 Ft 78 740 Ft

Sporteszköz labda db 40 17 322 Ft 692 880 Ft

Sporteszköz labdazsák db 4 7 874 Ft 31 496 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 30 9 842 Ft 295 260 Ft

Sporteszköz nehezített kézilabda db 15 11 811 Ft 177 165 Ft

Sporteszköz air body bója db 6 47 244 Ft 283 464 Ft

Sporteszköz mágnes tábla db 2 7 874 Ft 15 748 Ft

Sporteszköz nagy taktikai tábla/csapat db 1 14 960 Ft 14 960 Ft

Sporteszköz TRX készlet (kit) db 12 51 181 Ft 614 172 Ft

Sporteszköz Bosu Balance Tréner pro - instabil
tréner

db 12 47 244 Ft 566 928 Ft

Sporteszköz Dynair db 16 11 811 Ft 188 976 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 40 35 433 Ft 1 417 320 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 40 19 685 Ft 787 400 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 40 27 559 Ft 1 102 360 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 40 7 874 Ft 314 960 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 40 7 874 Ft 314 960 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 20 18 031 Ft 360 620 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 40 3 937 Ft 157 480 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 8 11 811 Ft 94 488 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 8 11 811 Ft 94 488 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 80 1 181 Ft 94 480 Ft

Egyéb Mosógép db 1 146 764
Ft

146 764 Ft

8 628 559 Ft

be/SFPHP01-06240/2018/MKSZ

2018-11-06 10:39 7 / 30



2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Televízió A megnövekedett adminisztratív feladatok ellátása, illetve az egymásra épülő edzéstervek gyors és hatékony alkalmazása teszi
szükségessé a stabil informatikai háttér meglétét.

kapu A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

kapuháló A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

wax A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

wax lemosó A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

szivacskézilabda kapu A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

labda A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

labdazsák A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

medicinlabda A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

nehezített kézilabda A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

air body bója A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

mágnes tábla A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

nagy taktikai tábla/csapat A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

TRX készlet (kit) A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

Bosu Balance Tréner pro -
instabil tréner

A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

Dynair A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

kézilabda cipő A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

bemelegítő jogging A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

gálamelegítő A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

kézilabda mez (meccs) A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

kézilabda nadrág (meccs) A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

sporttáska nagy A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

edzőpóló A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

kapusnadrág A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

kapusmez A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

zokni A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés, sporteszköz.

Mosógép A csapatok mezeinek mosását/szárítását végző készülék.

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

5 984 465 Ft 61 696 Ft 123 391 Ft 6 169 552 Ft 2 644 094 Ft 8 751 950 Ft 8 813 646 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

TEF Sportcsarnok
komplex
felújítása

Kodály Zoltán Általános Iskola
tornaterem felújítás

2018-07-02 2018-08-10 2018-08-17 28 858 404 Ft

28 858 404 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Kodály Zoltán Általános Iskola
tornaterem felújítás

3000
Hatvan
Géza Fejedelem utca
2

5109/2 önkormányzati Az iskola tornaterme elhasználódott, gyakorlatilag
alkalmatlan edzésekre, mérkőzések rendezésére. A
kézilabda sport képzése, már az iskolaidőben
megkezdődik, összhangban az MKSZ stratégiájával és
a mindennapos testneveléssel.

2018/19 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. 20 015 175 Ft 206 342 Ft 412 684 Ft 20 634 201 Ft 8 843 229
Ft

29 271 088 Ft 29 477 430 Ft

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

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 17:38:28

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 0 0 1 1

U9 5 2 8 6

U10 17 9 18 10

U11 18 12 27 18

U12 11 11 15 12

U13 15 13 19 13

U14 3 1 13 9

U15 0 0 15 11

serdülő 27 16 13 7

ifjúsági 28 9 14 10

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 124 73 143 97
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 17:38:35

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 0 1 - -

U8 1 1 2 2

U9 1 1 2 2

U10 0 1 1 1

U11 1 - 1 1

U12 - 1 1 1

U13 0 - 0 0

U14 - 1 0 1

U15 - - - 0

serdülő 1 0 1 1

ifjúsági 0 1 0 1

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 4 7 8 10
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Ifjúsági Nem
releváns

0 0 Ft 421 969 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

multivitamin Ifjúsági doboz 30 8 439 Ft 253 170 Ft

2018/19 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)

Kodály Z. Általános Iskola Ifjúsági 1 663 Ft 80 11 880 1 463 440 Ft

%.sz. Általános Iskola Serdülő 1 165 Ft 24 10 240 279 600 Ft

Kossuth Lajos Általános
Iskola

U10 1 165 Ft 4 10 40 46 600 Ft

Hunyady Mátyás
Általános Iskola

U9 2 127 Ft 18 10 180 382 860 Ft

B40 Fitness Centrum Ifjúsági,
Serdülő

4 220 Ft 10 16 160 675 200 Ft

Edzők elszámolása

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

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

UP igazgató Bárány Zsolt Normál 8 12 421 969 Ft 88 613 Ft 6 126 990 Ft

Edző 1205 KEDVES LÁSZLÓ Normál 8 12 506 363 Ft 106 336 Ft 7 352 391 Ft

Edző 1435 PÁPA JÁNOS Normál 8 12 295 378 Ft 62 029 Ft 4 288 889 Ft

Edző 1432 PÁLINKÁS SZABÓ
ZSOLT NORBERT

Normál 8 12 506 363 Ft 106 336 Ft 7 352 391 Ft

Edző Beszerzés
folyamatban

Szarvas Ádám Normál 8 12 253 181 Ft 53 168 Ft 3 676 188 Ft

Edző 6629 VAD ZSIGMOND Normál 8 12 253 181 Ft 53 168 Ft 3 676 188 Ft

Edző 9944 RÉPÁSI
NORBERT

Normál 8 12 295 378 Ft 62 029 Ft 4 288 889 Ft

Edző Beszerzés
folyamatban

Vas Tamara EKHO 4 12 126 591 Ft 24 685 Ft 1 815 315 Ft

Kapusedző 384 KOVÁCS TIBOR Normál 4 12 126 591 Ft 26 584 Ft 1 838 101 Ft

Technikai
vezető

Antalóczy Péter Normál 8 12 253 181 Ft 53 168 Ft 3 676 188 Ft

Masszőr Gubicskó Ádám EKHO 4 12 126 591 Ft 24 685 Ft 1 815 315 Ft
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2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

Bárány Zsolt 1965-04-11 B Nem rel. Ifjúsági

KEDVES LÁSZLÓ 1956.12.21. B Nem rel. Ifjúsági

PÁPA JÁNOS 1971.03.02. C Nem rel. Serdülő

PÁLINKÁS SZABÓ ZSOLT NORBERT 1973.01.12. B Nem rel. U14

Szarvas Ádám 1991-06-17 C Nem rel. U12

VAD ZSIGMOND 1996.08.02. C Nem rel. U11

RÉPÁSI NORBERT 1994.03.14. C Nem rel. Serdülő

Vas Tamara 1993-03-06 C Nem rel. U11

KOVÁCS TIBOR 1983.02.16. C Nem rel. Ifjúsági

Antalóczy Péter 1964-05-02 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

Gubicskó Ádám 1991-10-21 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 12 659 072 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 675 139 Ft

Személyszállítási költségek 2 531 814 Ft

Nevezési költségek 168 788 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 012 726 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 84 394 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 847 700 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 109 845 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 45 906 844 Ft

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

Összesen 67 996 322 Ft

2018/19 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)

61 008 006 Ft 628 948 Ft 1 257 886 Ft 62 894 841 Ft 6 988 316 Ft 69 254 208 Ft 69 883 156 Ft
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Általános Képzés

2018/19 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

2018/19 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

2018/19 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

2018/19 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 1 870 Ft 1 870 Ft 935 Ft 2 805 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

123 391 Ft 123 391 Ft 61 696 Ft 185 087 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 412 684 Ft 412 684 Ft 206 342 Ft 619 026 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 257 886 Ft 1 257 897 Ft 628 948 Ft 1 886 834 Ft

Összesen 1 795 831 Ft  2 693 752 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

be/SFPHP01-06240/2018/MKSZ

2018-11-06 10:39 16 / 30



Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Hatvan, 2018. 11. 06.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Antalóczy Péter (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

3. 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 az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

16. 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;

17. 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;

18. 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.

19. 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;

20. 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;

21. 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: Hatvan, 2018. 11. 06.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Antalóczy Péter (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó HATVANI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐ

SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a HATVANI

KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET (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 alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

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

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

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

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
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(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

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: Hatvan, 2018. 11. 06.

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

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

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Antalóczy Péter (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.

Hatvan, 2018. 11. 06.

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 2018/2019-es 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 alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Közreműködői díj X

*Jogcímenként egy válaszható.

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.

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

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

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar 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: Hatvan, 2018. 11. 06. Antalóczy Péter 
elnök 

HATVANI KÉZILABDA ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET
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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:

2018-04-26 12:04:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-26 12:10:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-10-29 13:00:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 14:49:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 12:31:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 12:31:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 12:31:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 20
Utolsó feltöltés:

2018-11-05 15:00:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:14:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 11:24:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:15:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:17:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:18:47

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

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:15:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:19:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:18:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:15:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:16:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:16:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:16:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:16:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-10-09 13:19:51

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Kelt: Hatvan, 2018. 11. 06.
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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 6 11 83%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 4 8 100%

Edzőtáborok száma db 3 5 67%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 2 100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

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 19 22 16%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 23 40 74%

U15 fő 20 25 25%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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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 90 673 Ft 935 Ft 1 870 Ft 93 477 Ft 93 477 Ft 186 020 Ft 186 955 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 25 999 640 Ft 268 038 Ft 536 075 Ft 26 803 753 Ft 11 487 323 Ft 38 023 038 Ft 38 291 076 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 984 465 Ft 61 696 Ft 123 391 Ft 6 169 552 Ft 2 644 094 Ft 8 751 950 Ft 8 813 646 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

20 015 175 Ft 206 342 Ft 412 684 Ft 20 634 201 Ft 8 843 229 Ft 29 271 088 Ft 29 477 430 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

61 008 006 Ft 628 948 Ft 1 257 886 Ft 62 894 841 Ft 6 988 316 Ft 69 254 208 Ft 69 883 156 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 87 098 319 Ft 897 921 Ft 1 795 831 Ft 89 792 071 Ft 18 569 116 Ft 107 463 266
Ft

108 361 187 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 (85 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1525257062.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2018-05-02 12:31:02) be4f8417eb5e45f86496766b7258795658607edfef45854e13952d3d0d51707f

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)

alairasicimpeldanyhkszse_1524737408.pdf (Szerkesztés alatt, 541 Kb, 2018-04-26 12:10:08)
1be07d7d9b08f96c5c485a7cea9dbf7239d91c1956520241f6c951e80c9e29c3

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

2018berletikodaly_1525252946.pdf (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2018-05-02 11:22:26)
13cc42cbc6c8c9005c277258d26b26b5e9e69e1092aed0dbf8b67da7cff989e3

20185-osiskola_1525252999.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2018-05-02 11:23:19) 885eb31f109e43866a42f3c283fced2ae428472fbcb220d08f9eebf9bb0085ae

2018berletikossuth_1525253014.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2018-05-02 11:23:34)
31c70af0aaee944df9dc30a0612894efe73b164e038f026278dac32e8b178e40

lorinciiskola_1525253038.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 11:23:58) fd5daca40619e212f58659329ed8703f7169bfae8d87e50045243c26be900b32

2018b40berleti_1525253048.pdf (Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2018-05-02 11:24:08) e5f1412353434aff999fc2eea76c63c384084b5f9de9e64d0467ae9f0c231aec

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

nemrelevans_1525273464.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2018-05-02 17:04:24) 8497b092e7d29bc789f0ec85e7d449daf87b270a6e88218180b98013ca95d93c

8_nyilatkozat_finanszirozas_bevetel_1539083787.pdf (Hiánypótlás, 97 Kb, 2018-10-09 13:16:27)
c3530ec9389d9163d57f75c9be1239be149f0ab1b17ed25f44ce4f0b5735eed4

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)

finanszirozasiterv_1525277815.doc (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2018-05-02 18:16:55) 87a031a916e3ea69d4ebc503ae2f8c3d7875fc22667ac1e15e5c8a9fec8ff191

6_oneronyilatkozat_1539083755.pdf (Hiánypótlás, 99 Kb, 2018-10-09 13:15:55) 89703301e892b7b241b847c88cde9c26c9a04c8215c3e11c7b45184c281e2ae3

7_tamogatoi_educational_1539083759.pdf (Hiánypótlás, 59 Kb, 2018-10-09 13:15:59) fb6c37e86eb5ae6d494fa01b3f7e5fc4c9258afb167d8db4a6cf8ecfdf66ed7f

7_tamogatoi_ofok_1539083764.pdf (Hiánypótlás, 62 Kb, 2018-10-09 13:16:04) e922a15188588c1ddf555bf0ff4bfcf95f1b8e782de2afea16c737e4003eb6c7

7_tamogatoi_oktat_1539083768.pdf (Hiánypótlás, 60 Kb, 2018-10-09 13:16:08) abbab594d710cea2172b83ef9b73d9759a880b0eb48789bfba874a2ab8433305

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nemrelevans_1525273444.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2018-05-02 17:04:04) 8497b092e7d29bc789f0ec85e7d449daf87b270a6e88218180b98013ca95d93c

8_nyilatkozat_finanszirozas_bevetel_1539083782.pdf (Hiánypótlás, 97 Kb, 2018-10-09 13:16:22)
c3530ec9389d9163d57f75c9be1239be149f0ab1b17ed25f44ce4f0b5735eed4

10_hatvanikszse18-19_oszimerkozes_1539083813.pdf (Hiánypótlás, 30 Kb, 2018-10-09 13:16:53)
5b8c41c24439ddb0f8211b62a6e548a7b32c7cdea0620dd3f0b68b861d38ed30

10_kodalyiskolaedzesek_1539083813.pdf (Hiánypótlás, 52 Kb, 2018-10-09 13:16:53)
0604e1f52aec714b5f6165e00a32860422bee4e7de5811aeba5fafbe114d17cc

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

nemrelevans_1525273432.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2018-05-02 17:03:52) 8497b092e7d29bc789f0ec85e7d449daf87b270a6e88218180b98013ca95d93c

8_nyilatkozat_finanszirozas_bevetel_1539083776.pdf (Hiánypótlás, 97 Kb, 2018-10-09 13:16:16)
c3530ec9389d9163d57f75c9be1239be149f0ab1b17ed25f44ce4f0b5735eed4

Egyéb dokumentumok

szakmainyilatkozat_1541426425.pdf (Admin szerkesztés, 589 Kb, 2018-11-05 15:00:25)
95b408bdd7af013b61e1bdc58e7dfad6752af7953fb1f65f4df4561922c2bf34

2_mosogep_arajanlat_1539083616.pdf (Hiánypótlás, 87 Kb, 2018-10-09 13:13:36) 11b7c09674a6f440721a29da0cfd6dcf982e41c30af3082653443c4d72dbeb5f

3_hozzajarulonyilatkozat_1539083617.pdf (Hiánypótlás, 341 Kb, 2018-10-09 13:13:37)
e84a054f25e95a7bbb02b2308d82c1099de0c5dd17f66bbd74fce717866102de

4_kodalyzoltanaltalanosiskolato_1539083618.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-10-09 13:13:38)
8325fe0faae18007903a3f58c6275faf6d87a6f3f0380a526cc74bf79031e4ec

5_hatvankodalyzoltaniskolakivi_1539083618.pdf (Hiánypótlás, 134 Kb, 2018-10-09 13:13:38)
af997e64be7084679c99d63c908b7ed6ba3f813c572abb12024634f4f727953f

6_oneronyilatkozat_1539083619.pdf (Hiánypótlás, 99 Kb, 2018-10-09 13:13:39) 89703301e892b7b241b847c88cde9c26c9a04c8215c3e11c7b45184c281e2ae3

7_tamogatoi_educational_1539083619.pdf (Hiánypótlás, 59 Kb, 2018-10-09 13:13:39) fb6c37e86eb5ae6d494fa01b3f7e5fc4c9258afb167d8db4a6cf8ecfdf66ed7f

7_tamogatoi_ofok_1539083619.pdf (Hiánypótlás, 62 Kb, 2018-10-09 13:13:39) e922a15188588c1ddf555bf0ff4bfcf95f1b8e782de2afea16c737e4003eb6c7

7_tamogatoi_oktat_1539083619.pdf (Hiánypótlás, 60 Kb, 2018-10-09 13:13:39) abbab594d710cea2172b83ef9b73d9759a880b0eb48789bfba874a2ab8433305

8_nyilatkozat_finanszirozas_bevetel_1539083619.pdf (Hiánypótlás, 97 Kb, 2018-10-09 13:13:39)
c3530ec9389d9163d57f75c9be1239be149f0ab1b17ed25f44ce4f0b5735eed4

10_hatvanikszse18-19_oszimerkozes_1539083619.pdf (Hiánypótlás, 30 Kb, 2018-10-09 13:13:39)
5b8c41c24439ddb0f8211b62a6e548a7b32c7cdea0620dd3f0b68b861d38ed30

10_kodalyiskolaedzesek_1539083619.pdf (Hiánypótlás, 52 Kb, 2018-10-09 13:13:39)
0604e1f52aec714b5f6165e00a32860422bee4e7de5811aeba5fafbe114d17cc

11_ajanlat_hatvan_kezilabda_multivi_1539083620.pdf (Hiánypótlás, 351 Kb, 2018-10-09 13:13:40)
70f1f74ea5adbc8a0ac959fcbfa401eec4e1a71801ed297a9c01e6d6055aaab7
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11_sportorvosiajanlas_1539083621.pdf (Hiánypótlás, 588 Kb, 2018-10-09 13:13:41)
dfd925cd7572909d8c46994055b5f1a2b135a5eb77d3a14c0f668a17c0962c66

12_nyilatkozat_palinkas_1539083621.jpg (Hiánypótlás, 509 Kb, 2018-10-09 13:13:41)
1e527afe6b4380540a79702d3a21827d2d805bcf56a965d0f817ba731e6a80cc

13_szarvasadamnyilatkozat_munkaid_1539083621.pdf (Hiánypótlás, 33 Kb, 2018-10-09 13:13:41)
051b85239e1e350a91bc113801dad0789c1bc1e055f656301e8413986522ab93

14_hudak_kapusedzo_kepzes_szamla_1539083621.pdf (Hiánypótlás, 40 Kb, 2018-10-09 13:13:41)
531f7a5136c430a71832c4500102ca0f096e8cdfd5561f143a3b13aea1c06a5a

14_kapusedzoinyilatkozat_1539083622.pdf (Hiánypótlás, 54 Kb, 2018-10-09 13:13:42)
24a3de046e9b0e080a1c033b4cdcd4a920cac1a6904be6638a688add3e615ad6

1_arajanlat_hatvan_airbody_1539083622.pdf (Hiánypótlás, 57 Kb, 2018-10-09 13:13:42)
f384c65041cc47ae3a887fd6d7ee4dcf718a0c2921fce3aba4af6ff7438ee56f

vagyonnyilv_1524858821.pdf (Szerkesztés alatt, 651 Kb, 2018-04-27 21:53:41) b5f9f097c336c519c2be3ae7ea5f05e3f1d581aaf87b9c8a232e270a3187aded

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1525257076.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2018-05-02 12:31:16) efcdd17609c68eb59fe16ebd6f5bd184b6a693462d7e14fd8b9c71c9ed0da1cb

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

birosagikivonat180426_1524737098.pdf (Szerkesztés alatt, 551 Kb, 2018-04-26 12:04:58)
e3e408cb7b48e901451e9bac7a14ae4768a3de640a5efec5cadde25f6c76af23

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

20180502_visszaigazolas_8226249819_1525265390.xls (Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2018-05-02 14:49:50)
11afebc44a23d33ece3110788ed614d19a76bab4e74ab49adadeeaad24824da5

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

vagyonnyilv_1524858843_1539083991.pdf (Hiánypótlás, 651 Kb, 2018-10-09 13:19:51)
b5f9f097c336c519c2be3ae7ea5f05e3f1d581aaf87b9c8a232e270a3187aded

vagyonnyilv_1524858843.pdf (Szerkesztés alatt, 651 Kb, 2018-04-27 21:54:03) b5f9f097c336c519c2be3ae7ea5f05e3f1d581aaf87b9c8a232e270a3187aded

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

koztart_opten_kerelem_004_06240_201_1540814433.pdf (HP feldolgozás alatt, 134 Kb, 2018-10-29 13:00:33)
1c4f8bc0890446f1fe446aa994a4526b530a6d5cf18d06d423e1a899bc90666b

koztart_opten_kerelem_001_06240_201_1523442150.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-11 12:22:30)
910796c2a8045f3eec4313341580dcb3fa29e1d717f2d53532bf6f8e9e539407

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2_sznyilatkozat_1525257088.pdf (Szerkesztés alatt, 117 Kb, 2018-05-02 12:31:28) 11c18f637cc7e927a99ff1cde860fabc3f32ee542796a57df06c5f2445ee5b2c

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

4_kodalyzoltanaltalanosiskolato_1539083957.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-10-09 13:19:17)
8325fe0faae18007903a3f58c6275faf6d87a6f3f0380a526cc74bf79031e4ec

001_1525274061.jpg (Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2018-05-02 17:14:21) f08491f6c4041323c4f9c604630a76237e3498247856fe4e214b2cfff481cb25

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

4_kodalyzoltanaltalanosiskolato_1539083732.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-10-09 13:15:32)
8325fe0faae18007903a3f58c6275faf6d87a6f3f0380a526cc74bf79031e4ec

001_1525274028.jpg (Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2018-05-02 17:13:48) f08491f6c4041323c4f9c604630a76237e3498247856fe4e214b2cfff481cb25

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

3_hozzajarulonyilatkozat_1539083845.pdf (Hiánypótlás, 341 Kb, 2018-10-09 13:17:25)
e84a054f25e95a7bbb02b2308d82c1099de0c5dd17f66bbd74fce717866102de

2018berletikodaly_1525252946_1525275085.pdf (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2018-05-02 17:31:25)
f56c8c5ccebc18430b92388f3217f94e98eff9b6fb9618928b19315b2c9bdcbb

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

tullap_1524858829_1539083927.pdf (Hiánypótlás, 289 Kb, 2018-10-09 13:18:47) b849597b896fd779b55925ab686708f702396f9c4d7d147d7121601a1253efc3

tullap_1524858829.pdf (Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2018-04-27 21:53:49) b849597b896fd779b55925ab686708f702396f9c4d7d147d7121601a1253efc3

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

3_hozzajarulonyilatkozat_1539083719.pdf (Hiánypótlás, 341 Kb, 2018-10-09 13:15:19)
e84a054f25e95a7bbb02b2308d82c1099de0c5dd17f66bbd74fce717866102de

tamogatoinyilatkozat_1524858864.pdf (Szerkesztés alatt, 246 Kb, 2018-04-27 21:54:24)
5819f98f0edda9667856ba4650a2f92265bb3ffa12fa860425f3b19a60a1696c
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

koltsegvetesifoosszesito_1525277734.doc (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2018-05-02 18:15:34)
5acaf9799ffe1059210d3ecd352808bf866cf084ac607f5bc5787c5bfdd65bd3

hatvanisportcsarnok-tervezoikol_1539083880.xls (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-10-09 13:18:00)
4e31e45232a6f5090ecfc23efb06481b749b878219e38f553acb2283b703395f

hatvankodalyz.alt.iskolatorna_15252_1539083900.pdf (Hiánypótlás, 129 Kb, 2018-10-09 13:18:20)
c2697bdbef250d967b460e38102a6aa78784de9fa16acd893d3764dd49519526

hatvankodalyz.alt.iskolatorna_1525275943.pdf (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2018-05-02 17:45:43)
c2697bdbef250d967b460e38102a6aa78784de9fa16acd893d3764dd49519526

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

20161122_101938_1525267642.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 15:27:22)
5db1a50662fd93017d1155261ec352808ed494ae9528362549856f461b3c117d

20161122_102237_1525267647.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-02 15:27:27) f206f1cb6f37959f0432e1fbabc194a52ded7518ab03e861408ae0e8c296ef33

20161122_102308_1525267652.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 15:27:32)
b3ee0bb782b96e0e3ea2a5ec3661bcbcebed4ee7dcb335193d9fe4503bed9297

e3foldszintalaprajz_1525267668.pdf (Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2018-05-02 15:27:48)
fcf936a4b37ff2c0d9824187244628b49734c492774c93c8b365f76e5c8598d5

helyszinrajz_1525267681.pdf (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2018-05-02 15:28:01) 82cf07a077042d187e7e2b62b91952207fba446ae6c2bd429a356b7cb02f949c

kodalyek.01pincealaprajz_1525267690.pdf (Szerkesztés alatt, 144 Kb, 2018-05-02 15:28:10)
c763e8092af96b10fd96e0bd1da0aacdfdfe389f20770cd5e4768e93ca784593

e5metszetekeshomlokzatok_1525267703.pdf (Szerkesztés alatt, 870 Kb, 2018-05-02 15:28:23)
3d6df8b6e26ee371df3212a6fdafd882eab4cdfacb6fd7b9df2ad01f6bd91dc6

hatvankodalyz.alt.iskolatorna_1525267716.pdf (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2018-05-02 15:28:36)
c2697bdbef250d967b460e38102a6aa78784de9fa16acd893d3764dd49519526

5_hatvankodalyzoltaniskolakivi_1539083746.pdf (Hiánypótlás, 134 Kb, 2018-10-09 13:15:46)
af997e64be7084679c99d63c908b7ed6ba3f813c572abb12024634f4f727953f

muszakileiras_1525273746.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Kb, 2018-05-02 17:09:06) d3397d3ad75bec9c8c1d58a6c449c871d67714964e908ba37ee81ad893047479

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

barany_munkaszerzodes_1525268836.pdf (Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2018-05-02 15:47:16)
073ae53ace187da0c97ceb57c4d31eb20c919d6a5e1bad63bb3378a9270e7d03

12_nyilatkozat_palinkas_1539083658.jpg (Hiánypótlás, 509 Kb, 2018-10-09 13:14:18)
1e527afe6b4380540a79702d3a21827d2d805bcf56a965d0f817ba731e6a80cc

13_szarvasadamnyilatkozat_munkaid_1539083658.pdf (Hiánypótlás, 33 Kb, 2018-10-09 13:14:18)
051b85239e1e350a91bc113801dad0789c1bc1e055f656301e8413986522ab93

14_hudak_kapusedzo_kepzes_szamla_1539083658.pdf (Hiánypótlás, 40 Kb, 2018-10-09 13:14:18)
531f7a5136c430a71832c4500102ca0f096e8cdfd5561f143a3b13aea1c06a5a

14_kapusedzoinyilatkozat_1539083658.pdf (Hiánypótlás, 54 Kb, 2018-10-09 13:14:18)
24a3de046e9b0e080a1c033b4cdcd4a920cac1a6904be6638a688add3e615ad6

licencevadzsigmond_1525265064.jpg (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2018-05-02 14:44:24)
dafb65687fd8b64f6c36acb0efbd63af2a62faba61f4f20f20d61d98727ae23d

sportmasszorbizonyitvany_1525261775.jpg (Szerkesztés alatt, 827 Kb, 2018-05-02 13:49:35)
612eeaa22c0db937b17af275b4ce81604522107a41561e2b7fba9d6b9b19bf8e

antaloczymunkaszerzodes_1511532751_1525262026.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 13:53:46)
ceadf41f9c32bf8f60883675efb6b0951185712b087b21358a5f00b9ff18ebed

licencebarany_1511532752_1525262208.jpg (Szerkesztés alatt, 406 Kb, 2018-05-02 13:56:48)
35e6c79632aaa985f673821b01acc0d3a510b7744894b01ddba25f713008898d

licencepapajanos_1511532752-1_1525262217.jpg (Szerkesztés alatt, 672 Kb, 2018-05-02 13:56:57)
9f93d8e9d93188b8b41ed45af10c3eff683126d913f8417404beb5e1750e924c

licencerepasi_1511532753_1525262227.jpg (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2018-05-02 13:57:07)
8ba6c4f70c4b710b7b675484b124d297675ae4f512580b0b544f2a6898c04ea6

licencekedveslaszlo_1525262464.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-05-02 14:01:04) ae025ba0a9c17120530e0ae0302f1d01ef0afb832c53e218ff80d1c9b941af24

licencekovacstibor_1525262471.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-05-02 14:01:11) 6e3ebc84b03353e4f77a7b111aaf355f7e72fd541dd7b6cc932afcdf697013ff
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