
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  GYŐRI FÉRFI KÉZILABDÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

A kérelmező szervezet rövidített neve  GYFKKA

Gazdálkodási formakód  569

Bajnoki osztály:  Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)
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Bankszámlaszám  11737007-20740234-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9028  Város  Győr

Közterület neve  Fehérvári  Közterület jellege  út

Házszám  75  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9028  Város  Győr

Közterület neve  Fehérvári  Közterület jellege  út

Házszám  75  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 916 85 63  Fax  +36 96 528 635

Honlap  www.etokc.hu  E-mail cím  bogdaneszter@etokc.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  SEJ LÁSZLÓ

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ELNÖK

Mobiltelefonszám  +36 20 916 85 63  E-mail cím  gyfkka@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

BOGDÁN ESZTER +36 30 235 72 62 bogdaneszter@etokc.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Egyetemi csarnok Széchenyi István
Egyetem

SZESE 10 Felk. és
versenyeztetés

Szent-Györgyi Albert Szakképző
Iskola

Győr Megyei Jogú Város Győri Szolgáltatási Szakképzési
Centrum

1 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2011-04-22

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2011-04-22

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 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 9,899874 MFt 14,91 MFt 36 MFt

Egyéb támogatás 14,666 MFt 15,13 MFt 15 MFt

Összesen 24,565874 MFt 30,04 MFt 51 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 5,251 MFt 8,972 MFt 19 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0,3 MFt

Anyagköltség 0,0362 MFt 0,32 MFt 3,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2,658236 MFt 4,56 MFt 13,1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,17659 MFt 0,21 MFt 15 MFt

Összesen 8,122026 MFt 14,062 MFt 51 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 7,945436 MFt 14,062 MFt 51 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,17659 MFt 0,21 MFt 0,3 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)

9 902 962 Ft 198 059 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 26 114 800 Ft 522 296 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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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:

A Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány, az elmúlt két évben, a kollégák lelkiismeretes munkájának és az ETO SZESE NB1/B-s első csapatának sikeres
szereplésének köszönhetően, hathatósan tudott munkálkodni, hogy újra a méltó helyére kerüljön a győri férfi kézilabda Magyarország kézilabda-térképén. Munkánkat
nagyban segíti a Széchenyi Egyetem Sportegyesülete, melynek a támogatását a mai napig ügyünk mellett tudhatjuk. Sikeresen megteremtettük annak a piramisnak
az alapjait, amelyben a célunk, hogy a legkisebb gyermekektől egészen az egyetemi szintig támogatjuk a kézilabdázni vágyó embereket, s ezzel biztosítsuk a győri
férfi kézilabda további sikeres, fejlődését és működését. Az Alapítvány és az Egyetem közös sportfejlesztési stratégiája a SPORT és a TANULÁS egyensúlyáról szól.
Az eddig elért eredményeinket megtartva, tovább szeretnénk fejlődni a kezdetben kitűzött céljainkat szem előtt tartva: össze akarjuk kapcsolni a tudást és a sportot –
aktívan sportoló, jó tanuló, egészséges jövőképpel rendelkező, dolgozni akaró és teljesíteni képes ifjú nemzedék kineveléséhez kívánunk hozzájárulni. Ez
párhuzamosan hozza magával a kézilabda sportot szerető, egyben tudatos, egészséges életmódot élő tömegbázis kialakulását. Ennek az együttműködésnek
köszönhetően tudjuk kinevelni a fiatal profi játékosokat, velük együtt pedig azokat a sportot szerető embereket, akikből ha nem is lesznek profi játékosok, sportot
szerető szurkolók esetleg támogatók, szponzorok válhatnak. A cél az, hogy a magyar kézilabdasport nemzeti bajnokságaiban jól képzett játékosok mérjék össze
tudásukat, majd az aktív sportélet befejezése után, diplomás szakemberekként, tovább segítsék a kézilabda sportágat, tudásukkal, kapcsolataikkal. Továbbra is
küzdünk azzal a problémával, hogy kevés a szabad terem kapacitás így az utánpótlásunk edzés időpontjait, nagyon nehéz úgy megszervezni a kollégáknak, hogy a
gyermekek a tanulásra, és a pihenésre is tudjanak elég időt fordítani. Annak ellenére, hogy a felnőtt fél profi csapatunk nem a legmagasabb osztályban szerepelhet,
az Alapítványunk égisze alatt kézilabdázó gyermekek szépen teljesítenek mind az MKSZ által szervezett országos Gyermekbajnokságban, mind a Kisiskolás
bajnokságban, de meghívásos tornákon is szép sikereket érünk el. Látjuk tehát, hogy a néhány évvel ezelőtt megkezdett munkánk kezd beérni, s úgy tűnik, annak a
bizonyos piramisnak biztos alapjaira tovább építkezhetünk a következő időszakban. 

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

- 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A korábbi években nagy lépést tettünk azzal, hogy a kézilabda piramis biztos alapjait megteremtettük, ami lehetőséget ad a tovább fejlődésre. A következő években a
stabil bázis megtartására és kisebb léptékű növekedésre számítunk. Fejleszteni kívánjuk az eszközparkunkat, kollégáink szakmai felkészítésére nagy hangsúlyt
fektetünk, hogy az alapokra tovább építhessük a gyermekbázisunkat. Az eddigi iskolákkal továbbra is együttműködünk, de a környező településekkel is igyekszünk jó
kapcsolatot kialakítani az utánpótlásbázisunk folyamatos fejlődése érdekében. Jelenleg folyamatban van egy szélesebb együttműködés kialakítása a szigetközben. A
mennyiség megtartása és a minőségi képzés színvonalának érdekében meg kell erősítenünk a szervezeti felépítésünket. Az edző kollégák képzésére, személyére
szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni. Célkitűzésünk, hogy teret adjunk a fiatal, affinitással rendelkező lelkes edzőknek, akik azonosulni tudnak az Alapítvány által
kitűzött célokkal. Fő célunk, hogy a kézilabdát szerető társadalomból, minél több embert tudjunk magunk mellett. Igyekszünk tornákra és meghívásos kupákra elvinni
a gyerekeket, hogy a fejlődésükhöz elengedhetetlen versenyeztetést biztosítani tudjuk. A 2015/2016-os idényben is sikerrel szerepelnek csapataink a különböző
megmérettetéseken. Célunk, hogy nyaranta minden korosztályunknak edzőtáborokat szervezzünk, ami a fejlődésük és a kézilabda melletti elköteleződésük miatt
rendkívül fontos. Az Alapítvány tevékenységével szembeni, helyi vállalkozói bizalmat mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az elmúlt évben a GYFKKA-nak megítélt
támogatás összegét teljes egészében megkaptuk, ám ez csak a legalapvetőbb kiadásainkra elegendő. A pénzt az edzői bérekre, az utaztatásra, csapataink
felszerelésének megújítására tudtuk fordítani. A fejlődésünk érdekében szeretnénk pályázni további pénzeszközökre, hogy a gyermekeinknek az általános
fogyóeszközöket (pl. mez, labda, szivacskézilabda kapuk stb.)tudjuk biztosítani. Szeretnénk az utánpótlás edzőink munkáját megfelelően elismerni, hogy a szakmai
fejlődésüket is biztosítani tudjuk számunkra az MKSZ által biztosított képzések támogatásával. 

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 Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány az ETO-SZESE utánpótlását biztosító, vele nagyon szorosan együttműködő szervezet. Közös célunk, az egyetemi-
főiskolai férfi kézilabdázás meghatározó támogatójává váljunk. A felkészítésben a lehető legteljesebben kívánjuk kiaknázni az egyetemi háttér nyújtotta előnyöket.
További iskolákat kívánunk bevonni az együttműködés rendszerébe. A pályázati támogatásokkal ösztönözni és támogatni kívánjuk a velünk kapcsolatban álló
testnevelők munkáját. A következő években az Alapítvánnyal szerződött magyar közoktatási intézményekkel rendszeresen foglalkoztatott, illetve az ETO-SZESE-be
igazolt utánpótláskorú kézilabdázók együttes számát szeretnénk folyamatosan emelni. A hosszútávú cél, hogy a legmagasabb osztályban szereplő mindenkori felnőtt
csapat többsége saját nevelésű kézilabdás legyen. Amennyiben az összes forrás tekintetében továbbra is megfelelő támogatást tudunk magunk mellett, az alapítvány
és az ETO-SZESE hamarosan jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak – lesz mire építkezni. Az elkövetkező években
ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és kiteljesíteni. Célunk, hogy regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást, szorosan
együttműködve az MKSZ által képviselt utánpótlás-programmal. A kézilabda oktatását a NAT-be bevezetését kihasználva, a szövetséggel és a partner iskolákkal
együttműködve a helyi adottságokat figyelembe véve közös programot dolgozunk ki, hogy a kézilabda a mindennapos testnevelés része legyen. Az Egyetem
támogatásával egységes képzési és versenyeztetési rendszert tervezünk kialakítani, helyi szinten megvalósítva a Szövetség ez irányú törekvéseit. A Széchenyi
Egyetem támogató háttere kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a pályázati forrásokkal megvalósítsuk a MKSZ egyik legfontosabb stratégiai célját, az egyetemi
közösségek bevonását a magyar kézilabda életbe. A Széchényi Egyetemmel karöltve olyan modellt dolgoztunk ki (tanulj és sportolj), ami már az elmúlt évek után jól
láthatóan vonzó a szülők számára és hosszú távon fenntartható. 

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

A Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány és Széchenyi Egyetem Sportegyesülete a legkisebb gyermekektől a hivatásos versenysportig kívánja megteremteni
a győri férfi kézilabda sikeres működését. A szövetségi célokat magunkévá téve, a környezeti adottságaink figyelembevételével kívánjuk egyesületünk utánpótlás
képzési rendszerének fejlesztésével megvalósítani. A kézilabdázás Győr sportkultúrájának tradicionális eleme és rohamosan fejlődő húzósportág Magyarországon és
világszerte egyaránt. Reményeink szerint a hagyományokra alapozva széles utánpótlásbázis építhető ki a régiónkban. A sport, ezen belül a kézilabda meghatározó
közösségformáló erőt képvisel társadalmunkban. Az Alapítvány és az Egyetem együttműködése által kínált életpálya modell hosszú távon biztosíthatja az
utánpótlásunk merítési lehetőségeit. Az Alapítvány elmúlt évek elkötelezett és színvonalas munkája a győri városvezetés is pozitívan értékeli és továbbra támogatja
munkánkat. A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet megoldatlansága hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépnünk komoly veszélybe kerülnek az elért
eredmények. Azzal, hogy nagyon sok fiatalnak adunk sportolási lehetőséget, támogatva ezzel az egészséges életmódhoz szükséges feltételeket, valamint azzal, hogy
sikeres sportolókkal lehetnek a gyerekek, motiváljuk őket, és megfelelő példaképet állíthatunk eléjük. Továbbra is szeretnénk a határon túli kapcsolatainkat szélesíteni
és megerősíteni. A cél az új modell: a tudás és a sport összefonódása - aktívan sportoló, jó tanuló, egészséges jövőképpel rendelkező, dolgozni akaró és teljesíteni
képes ifjú nemzedék kinevelése. Ez párhuzamosan hozza magával a kézilabda sportot szerető és az egyben tudatos, egészséges életmódot élő tömegbázis
kialakítását.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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 Nyomtató db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Informatikai eszközök Laptop db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Informatikai eszközök honlapfejlesztés db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő db 1 13 000 000
Ft

13 000 000 Ft

13 850 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Nyomtató Utánpótláskorú gyermekek ügyintézésével kapcsolatos dokumentumok előállítása, sokszorosítása

Laptop A beszerzendő informatikai eszközre a digitális munkavégzéshez, adattároláshoz van szükség

honlapfejlesztés Alapítványunk arculati megjelenésének javítása, kommunikációs csatorna fejlesztése

Mikrobusz 8+1 fő Rugalmasabb, hatékonyabb, gyorsabb szállítási feladatokra szolgál segítségül.

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)

9 605 873 Ft 99 030 Ft 198 059 Ft 9 902 962 Ft 4 244 127 Ft 14 048 059 Ft 14 147 089 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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 13 19 1 Megyei

U9 0 0 0 Nincs

U10 45 9 3 Országos

U11 0 0 0 Nincs

U12 52 10 4 Országos

U13 0 0 0 Nincs

U14 50 10 4 Országos

Serdülő/ifjúsági 0 0 0 Nincs

Junior 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

Összesen 160 48 12
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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)

Pályatartozék kapuháló pár 1 50 000 Ft 50 000 Ft

Pályatartozék szivacskézilabda kapu pár 4 50 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz labda db 60 19 000 Ft 1 140 000 Ft

Sporteszköz szivacskézilabda db 60 4 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 250 5 000 Ft 1 250 000 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz gát szett db 60 2 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz Jelölő korong készlet (20 db) szett 10 3 900 Ft 39 000 Ft

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2016/17 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)

Egyetemi Csarnok U12,
U14

20 000 Ft 16 10 160 3 200 000 Ft

Szent-Györgyi Albert Eü. és Szoc
Középiskola

U14 3 500 Ft 12 10 120 420 000 Ft

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

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Kovácsovics László Edző EKHO 8 10 125 000 Ft 25 000 Ft 1 500 000 Ft

Horváth János Edző EKHO 4 10 62 500 Ft 12 500 Ft 750 000 Ft

Füleki-Szabó Andrea Edző EKHO 4 10 62 500 Ft 12 500 Ft 750 000 Ft

Magassy Gergely Edző EKHO 4 10 62 500 Ft 12 500 Ft 750 000 Ft

Papp Márk Edző EKHO 4 10 62 500 Ft 12 500 Ft 750 000 Ft

Sokoray Ádám Edző Normál 4 10 62 500 Ft 17 500 Ft 800 000 Ft

Auerné Kovács Rozália UP szakm. ig. EKHO 4 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

Darnóiné Czika Eszter UP szakm. ig. hely. Normál 8 12 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft

Darnói Norbert Technikai vezető EKHO 4 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

Bella Viktor Edző Normál 4 10 62 500 Ft 17 500 Ft 800 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Kovácsovics László 2016-04-22 C U10, U12, U14, U8
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2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Horváth János 1983-08-15 C U10, U8

Füleki-Szabó Andrea 1978-08-14 C U10, U8

Magassy Gergely 1972-09-11 C U10, U8

Papp Márk 1985-05-29 C U12, U14

Sokoray Ádám 1995-03-16 C U12, U14

Auerné Kovács Rozália 1967-01-25 Nem rel. U10, U12, U14, U8

Darnóiné Czika Eszter 1981-08-27 Nem rel. U10, U12, U14, U8

Darnói Norbert 1975-02-28 Nem rel. U10, U12, U14, U8

Bella Viktor 1988-03-15 C U10, U8

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 239 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 4 000 000 Ft

Nevezési költségek 250 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 600 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 32 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 620 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 480 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 16 012 000 Ft

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

Összesen 28 233 000 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)

25 331 356 Ft 261 148 Ft 522 296 Ft 26 114 800 Ft 2 901 644 Ft 28 755 296 Ft 29 016 444 Ft
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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)

198 059 Ft 198 059 Ft 99 030 Ft 297 089 Ft

Utánpótlás-nevelés 522 296 Ft 522 296 Ft 261 148 Ft 783 444 Ft

Összesen 1 080 533 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az tárgyi eszközök beruházásával kapcsolatos pályázat előkészítése, dokumentálása, a pályázattal kapcsolatos árajánlatok bekérése,
versenyeztetése. Pályázati anyag beadása, nyomon követése a pályázati kiírásban leírtak végrehajtása, a vonatkozó jogszabályok figyelembe
vételével, betartásával. A pályázati időszak lezárultakor a beszámoló és az elszámoló teljes körű elkészítése.

Utánpótlás-
nevelés

Az utánpótlás-fejlesztéssel kapcsolatos pályázat előkészítése, dokumentálása, a pályázattal kapcsolatos árajánlatok bekérése,
versenyeztetése. Pályázati anyag beadása, nyomon követése a pályázati kiírásban leírtak végrehajtása, a vonatkozó jogszabályok figyelembe
vételével, betartásával. A pályázati időszak lezárultakor a beszámoló és az elszámoló teljes körű elkészítése.
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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: Győr, 2016. 04. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott SEJ LÁSZLÓ (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: Győr, 2016. 04. 29.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

be/SFP-04084/2016/MKSZ

2016-04-29 21:20 16 / 21



Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-24 20:21:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-24 20:23:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 11:29:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 11:27:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 20:54:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 20:51:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 19:38:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 21:08:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 19:01:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 19:01:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 19:02:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 19:02:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 19:02:53

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)

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

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Kelt: Győr, 2016. 04. 29.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0 10 10 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 7 8 14%

Edzőtáborok száma db 0 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 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 0 0 0 0%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 0 0 0%

U15 fő 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U14 csapat 0 3 4 33%

U12 csapat 0 2 4 100%

U8 és U10 csapat 0 2 4 100%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 9 605 873 Ft 99 030 Ft 198 059 Ft 9 902 962 Ft 4 244 127 Ft 14 048 059 Ft 14 147 089 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 605 873 Ft 99 030 Ft 198 059 Ft 9 902 962 Ft 4 244 127 Ft 14 048 059 Ft 14 147 089 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

25 331 356 Ft 261 148 Ft 522 296 Ft 26 114 800 Ft 2 901 644 Ft 28 755 296 Ft 29 016 444 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 34 937 229 Ft 360 178 Ft 720 355 Ft 36 017 762 Ft 7 145 771 Ft 42 803 355 Ft 43 163 533 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 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)

alairasi_cimpld_1461522203.pdf (Szerkesztés alatt, 231 Kb, 2016-04-24 20:23:23) 3af43ab8ec718d163fe9857b0f567df98485ae2f693ebe1f17b70446ba32f7b9

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

terember_egyetemi_csarnok_1461576606.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2016-04-25 11:30:06)
1657977d8a01cd93c78ac2e5bb5f9c75a2c279b7f9a944d494a8879417e67e5c

szent_gyorgyi_iskola_terember_1461951482.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-29 19:38:02)
650eea4659eba82191b84ec070ef340c7f6ac2c6cbd7ab530afd1c53d41291a0

Egyéb dokumentumok

mercedesvitotourer116cdiproke_1461956010.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2016-04-29 20:53:30)
c1da8b3a5174d2e27b37539af6d4ef4f09e1e1cb6e482ea0c947cfa36b2d6374

sporteszkozok_ajanlat_1461956080.pdf (Szerkesztés alatt, 525 Kb, 2016-04-29 20:54:40)
dc89f95c0e361bf8ce298bd8c31f771bcb2b978e03211c118c3e14c16541d914

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

kivonat-gyoriferfikezilabdaert_1461522073.pdf (Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2016-04-24 20:21:13)
eb6cb63a444b7dcd153e32edc9fedc411253cab44b5912b405c1f34f3c1e0159

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

igazgatasi_dij_befizetes_1461576476.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2016-04-25 11:27:56)
ce9c211b6ea6879c546718101752ae490ebe0c3563b4db1a5d2cba17cc510e1c

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

gyfkka_koztartozasmentesseg_1461576589.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2016-04-25 11:29:49)
8597fff7c4df802f9dded77d73dc0998721d1efd3285ee7aca80b77a8068eea7

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

nevezesi_dijak_ktg_1461776511.pdf (Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2016-04-27 19:01:51)
c3d64c8d8b0b26f89bbbfb6d1a09c49cdd2b50e3cc92b69669f891a9f1d1ef17

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

rendezesi_ktg_1461776526.pdf (Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2016-04-27 19:02:06) dfd8589dcfd63df371c1c9178ebe747db86cf49f41e2438c0006646f4e63ec51

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

sporteszkozok_ktg_1461956888.pdf (Szerkesztés alatt, 229 Kb, 2016-04-29 21:08:08)
4bb98ed41c9ca903db67ac17e13f382286f688f7e2ae53a7d93ab3ab9af2d282

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

sokoray-adam_licensz_1461836713_1461952126.jpg (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2016-04-29 19:48:46)
98a2f70e8821144b5e5be6a59c2525749f09dc0eca4f1d3d348acf3a7617e1e0

edzoi_megbizasi_szerzodes_normal_20_1461952140.doc (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2016-04-29 19:49:00)
a7ffb4cd49f7e7c2c54a4b7dd8d6ea33c65435e9e9d3928349e39a3f330628b9

auerne_up_ig_munkakori_leiras_1461955845.doc (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-04-29 20:50:45)
074ee47357731f293e12f018b38a147657837668ff1dbf1080be30e651ae6ec6

darnoi_norbert_technikai_vezeto_mun_1461955850.doc (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2016-04-29 20:50:50)
45c2bad05911eac04907f67d5102104f77798af8a6fd25c74d61f4792fc319a8

darnoine_czika_eszter_szakmai_igh_m_1461955856.doc (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-04-29 20:50:56)
12edf086897b845f8c95efa7aacec1d44df46ec582857856d3f6a237495b32fc

szakmai_igazgatoi_megbizasi_szerzod_1461955871.doc (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2016-04-29 20:51:11)
4ab0d6128ea1412bd5f96eb43414e651c380fd94a3683e91ac2f97c4bf05248b

szakmai_igazh_megbizasi_szerzodest_1461955879.doc (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-04-29 20:51:19)
5dc919c84aab22c18f1a26a3503fedd8a39b1e186a8e35ada256f59df0df5a7a

technikai_vezeto_megbizasi_szerzode_1461955886.doc (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2016-04-29 20:51:26)
9ee9c14c2bb78a94478f59a2887e13cb98910911367a0df86a0a0eae1ea590a4

bella_viktor_licensz_1461700501_1461952072.pdf (Szerkesztés alatt, 425 Kb, 2016-04-29 19:47:52)
d6502287530acd0d773feedf4d107ce019f093bad43d2c3dd92d0e1048a6689c

fuleki_szabo_andrea_nyilatkozat_4_o_1461952079.pdf (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2016-04-29 19:47:59)
6ad61a266d09dbe42cb0ff2cb752b6b415c79eca2c6c8a4afa5252de468f8c1e

horvathjanosliszensz_1461700521_1461952087.jpg (Szerkesztés alatt, 806 Kb, 2016-04-29 19:48:07)
6215c571f23f88a1173e265342148db27dec179af87041565d2ca5c2902cc6f6

kovacsovicslaszloliszensz_146170052_1461952097.pdf (Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2016-04-29 19:48:17)
502d7ed05a9d70b7a73e1982d7b8470193bf562f6abd33a7cfce863578d6520c

magassy_gergely_liszensz_1461814406_1461952108.pdf (Szerkesztés alatt, 421 Kb, 2016-04-29 19:48:28)
b99c9364999e077f0c80270deaa632734a25166136d86d966831756976eaad51

papp_mark_licensz_1461760190_1461952116.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2016-04-29 19:48:36)
ea7b7654183a81df65ebaeaa2716439e2cd06cd2943f4f4edc4df25bd67e6f52
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Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

szemelyszallitasi_ktg_1461776495.pdf (Szerkesztés alatt, 245 Kb, 2016-04-27 19:01:35)
299b1c3e26d1e707e887694f0e86dba36deb212c14e8e4eb9cbeb1446a445f40

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

edzotabor_szallas_etkezes_1461776545.pdf (Szerkesztés alatt, 277 Kb, 2016-04-27 19:02:25)
0771c91ac00b479eaf3d4f734dbc352c542fc850ea8c94cc48798a8a01a83813

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

up_szakemberek_ktg_1461776573.pdf (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2016-04-27 19:02:53)
d398e975083dc2b93885250a3d11831b01fd68139ea9a269d901d37507b71a16
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