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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

PILISCSABAI CSERKÉSZ, LOVAS, KULTURÁLIS, SZABADIDŐS ÉS SPORT EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

PCSLE

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18684508-1-13

Bankszámlaszám

10702143-67606191-52100008

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2081

Város

Piliscsaba

Közterület neve

Iskola

Közterület jellege

utca

Házszám

20

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2081

Város

Piliscsaba

Közterület neve

Iskola

Közterület jellege

utca

Házszám

20

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 451 68 09

Fax

+36 26 998 288

Honlap

www.pcsle.hu

E-mail cím

iroda@pcsle.hu

E-mail cím

elnok@pcsle.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Horváth-Frankovits Rita

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 451 68 09

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Molnár Péter

+36 20 968 00 03

Molnar.Peter@pcsle.hu

Horváth Krisztián

+36 30 291 11 93

Horvath.Krisztian@pcsle.hu
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Piliscsabai Sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa
KASZK

Létesítmény üzemeltetője
Piliscsabai Sport Club

Átlagos heti használat (óra)
3

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1999-07-07
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1999-07-07

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

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

0,1 MFt

0,1 MFt

0,1 MFt

Állami támogatás

3,5 MFt

5 MFt

4 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

8 MFt

8 MFt

8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

28,3 MFt

20 MFt

598,6 MFt

Egyéb támogatás

8 MFt

7 MFt

3,5 MFt

Összesen

47,9 MFt

40,1 MFt

614,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

31,54 MFt

20 MFt

25 MFt

Működési költségek (rezsi)

4 MFt

5,5 MFt

8 MFt

Anyagköltség

10 MFt

11 MFt

15 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

16 MFt

17 MFt

17 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

4 MFt

5 MFt

5 MFt

Összesen

65,54 MFt

58,5 MFt

70 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
Működési költségek
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2016
0 MFt

2017
2,45 MFt

2018
60 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

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

5 991 968 Ft

119 839 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Beadá
s

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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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:
A Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sportegyesület alapszabályzatában és a törvényi bejegyzésében megfogalmazott alapvető cél, Piliscsabán és
a környező agglomerációban a szabadidő hasznos eltöltésén túl a különböző sportmunkán keresztül, az egyéni és közösségépítő sporttevékenység folytatása. E
térség egyben földrajzi egység is, melyben Piliscsaba vezető, összetartó szerepet tölt be. Az itt élő családok gyermekeiket a biztonságosan beutazható távolságba
engedik mindennemű sporttevékenységgel kapcsolatosan. 2016 őszén ezt felismerve indítottuk el egyesületünkben a kézilabda szakosztályt. Az első pillanattól
kezdve arra törekedtünk, hogy a sport által egészségmegőrző-, egészségfejlesztő-, tehetségfejlesztő tevékenységet alakítsunk ki e centrumban. Ezekkel a helyi
értékekkel együttesen próbáljuk kompenzálni Budapest elszívó hatását. Elmondhatjuk a meglévő és újonnan alakult sporttevékenységek, mint szolgáltatások,
hatással lesznek az életminőség fejlődésére, így a kulturális alapú városfejlesztésre is. A családok életében igényként jelenik meg a sport. Ami egyben azt is jelenti,
hogy segíteni tudják gyermekeik ilyen irányú tevékenységét is. Piliscsabán, országos szinten is kiemelkedő a gyermek születések száma, egyre több gyermek kerül
óvodás, kisiskolás életkorba. Az előző esztendőhöz képest drámaian megváltozott a létesítmény használattal kapcsolatos helyzet. Májusban bezárták a
sportcsarnokot, amelyet a mai napig nem nyitottak meg a használók és látogatók előtt. Statikai megerősítésre szorul a 2002-ben épített csarnok (májusban a
tulajdonosi kör készéről állították, hogy féloldalas hóteher esetén életveszélyes lehet a csarnok). Ez roppantul megnehezítette fiatal szakosztályunk bajnoki
rendszerben való indulását. Piliscsabán nincs olyan fedett létesítmény, amely a bezárt csarnokon túl, tudná szolgálni a sportágat. A helyi gimnázium tornaterme, is
csak kosárlabdapálya méretű. Ezen túl a gyermekek és sportoló számára csak kisméretű termek (tornaszobák) és beton-aszfalt borítású pályák állnak rendelkezésre.
Ezért egyesületünknek célja, hogy olyan multifunkcionális létesítmény legyen a településen, ahol a kézilabda sportág alapjait el tudják sajátítani a fiatalok, és egyben
ezek verseny rendezésére is alkalmasak legyenek.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ezért tervezzük annak megvalósítását. A földrajzi környezet megismerve, elmondhatjuk, hogy nagy népsűrűségű települések találhatók a fővárostól nyugatra, északnyugatra. Azt is el kell mondani, hogy e települések lélekszáma folyamatosan tovább növekedik. E gazdaságilag fejlett agglomerációban , így Piliscsabán is
szükséges olyan élettér kiépítése, amely az életminőség javulását, a szabadidő hasznos eltöltését az egészség orientáltságot szolgálja. Erre alkalmas tér a
Iosephinum területe ahol a „C+” munkacsarnok megépülhet. Hazánk egyik legnépszerűbb sportága a kézilabda. Eredményeink, a sportolók száma, az eseményekhez
köthető érdeklődés, mind azt mutatják, hogy helyes út az ebbe történő beruházás. Jelen állapotban több klub is olyan nehézségekkel küzd, hogy nagyon kevés a tér
és az idő áll rendelkezésre a képzéshez, versenyzéshez. A megépítendő csarnok teljes egészében tudná szolgálni a sportágat. A magas színtű képzést a
kialakítandó küzdőtér, szociális helyiségek és további kiegészítő sport-szolgáltató helyek kiválóan tudják szolgálni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az egyesület részéről, ebben az utánpótlás korosztályban még nem volt korábban beadott sportágfejlesztési program. Szakmai célkitűzés a kézilabda
szakosztályban: A magyar Kézilabda Szövetségnek stratégiai célja, hogy megőrizze a magyar kézilabdázás kivívott előkelő helyét a világ kézilabdázásában,
összesített eredményében. A sportág minden területének, és alépítményében dolgozó szakmai műhelynek, korosztálynak ezt a célt kell közvetlenül vagy közvetve
támogatnia, szolgálnia. A sportág eredményeinek és a médiában való megjelenésének köszönhetően kellően ismert az érdeklődők körében. Ezt kihasználva
egyesületünkben, az új bázis kialakításával megindulva szeretnénk a szakmai munkánkat végezni. • Feladatunk, hogy a sportág regionális szakmai bázisaként,
szilárd struktúrával erősítsük az MKSZ céljait. • A jövő eredményes utánpótlás bázisának kialakítása érdekében törekedni fogunk minél több gyermek bevonására a
kézilabda sportba. • Továbbá célunk a tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek bevonása, tevékenységük nyomon követése. Ezeket
a fenti célokat, melyek ma is és a jövőben is érvényesek, egy esztendeje fogalmaztuk meg. A létszám, és korosztályok bővítésében törekedni szeretnénk az
egységes utánpótlásgondozás nevelési rendszerének, szakmai munkájának megteremtésére. Ez akkor tud megvalósulni, ha jelentős változás történik a létesítmény
feltételekben. A csarnok bezárás után elindultunk 9 fővel, mert gyorsan elterjedt a hír a szülők körében, hogy nincs hol készülnünk. Ilyen nehézség ellenére is
folyamatosan csatlakoznak a lányok a csapathoz. Dolnay Tamás személyében elkötelezett szakember kezdte el 2017 őszén a munkát a leányokkal. Elmondhatjuk a
versenyeztetésükkel is tovább nőtt a sportág település szintű elismertsége. Csapaton belül is erősödött a kézilabda iránti szeretet és ragaszkodás. A legalacsonyabb
szintű bajnokságban indultunk a lányokkal, de fejlődésük folyamatos és szemmel is nagyon jól látható. A szülőktől folyamatosan pozitív visszajelzéseket kapunk a
lányok sportolásának jótékony hatásáról, mindenféle szempontból (szellemi és fizikai fáradtság egyensúly, tanulásra való pozitív hatás, társas kapcsolatok, stb.)
Eredmények tekintetében is sikerült előre lépnünk, így a sikerélmények is megvannak. A jövő: A 2018/2019 –es bajnoki évben a gyermek bajnokságban való
szereplés után az OSB III. serdülő bajnokságban tudják a lányok folytatni a kézilabdázást.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Egyesületünk az utánpótlás-nevelés köré szerveződött: ezen belül is kiemelt figyelmet fordítunk versenyzőink tanulmányi eredményeire. Elvárható cél a fejlődés
érdekében végzett folyamatos képzés. Ehhez szakembereink megfelelő pedagógiai segítséget is nyújtanak a rájuk bízott fiataloknak. Fejlesztésünk eredménye
közvetlenül a sportág népszerűségének a növekedésében is lemérhetővé válik majd, ezzel pedig gyarapszik a kézilabdázás holdudvarába tartozók száma is.
Budapest vonzáskörzetében a bokorszerűen elhelyezkedő települések,- kis városok — az ország legsűrűbben lakott területéhez tartoznak. Így a családok
gyermekeiket a biztonságosan beutazható távolságba engedik mindennemű sporttevékenységgel kapcsolatosan. Továbbra is fontos feladat megszervezni a
települések közti átmenetet átjárást, és célunk, hogy az eredményesen végzett munkaterületre irányítsuk a gyermekeket. Ez a szülők körében nagyobb
elfogadottságot és támogatást fog jelenteni. A gazdasági hatások közül kiemelendő a szakemberek tisztességes megfizetése is, hiszen ez által közvetetten az állami
rendszerekhez való hozzájárulásuk mértéke is növekszik. Az utánpótlás-nevelés színvonalának az emelkedése várhatóan kimutatható lesz a korosztályok, illetve
csapatok létszámának növekedésével illetve a Tárgyi feltételek alakulásával. A közvetlen gazdasági előnyök a fentiek alapján később fognak jelentkezni. A
koncepciónkat megalapozottnak tartjuk, és lépésről lépésre haladva tovább építkezünk.
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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)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

0 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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 egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

0 Ft

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.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Játékosok
Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 16:51:13

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

Női
Igazolt

Férfi

Ebből versenyeztetett

Igazolt

Ebből versenyeztetett

U8

0

0

0

0

U9

0

0

0

0

U10

1

0

0

0

U11

1

0

0

0

U12

0

0

0

0

U13

1

1

0

0

U14

3

3

0

0

U15

0

0

0

0

serdülő

16

13

0

0

ifjúsági

0

0

0

0

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

22

17

0

0
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Csapatok
Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 16:51:19

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok
Korosztály

Versenyeztett csapatok száma 2017/18
Női

Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

Férfi

Női

Férfi

-

-

U7

0

0

U8

0

0

0

0

U9

0

0

0

0

U10

0

0

0

0

U11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U12
U13

-

0

1

-

U14

-

U15

-

0
-

-

0

serdülő

0

0

1

0

ifjúsági

0

0

0

0

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

1

0

1

0

2018-12-10 21:19
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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)

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezé
s

Korosztály

Páduai Szent Antal
Iskola

Serdülő

Bérleti díj / óra
(Ft)
7 403 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)
24

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

4

96

Bérleti díj összesen
(Ft)
710 688 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

Sportmunkatárs
Edző

85983

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Kiss Luca

EKHO

4

10

58 487 Ft

11 405 Ft

698 920 Ft

MOLNÁR PÉTER

EKHO

8

10

167 034 Ft

32 572 Ft

1 996 056 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Kiss Luca

1998-09-05

Nem rel.

Nem rel.

Serdülő

MOLNÁR PÉTER

1957.09.16.

D

Igen

Serdülő

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 388 096 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

1 388 096 Ft

Nevezési költségek

46 270 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

83 286 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

27 762 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

710 688 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

138 810 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 694 976 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

6 477 984 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)

5 812 210 Ft

59 920 Ft

119 839 Ft

5 991 968 Ft

665 774 Ft

6 597 823 Ft

6 657 743 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

2018-12-10 21:19
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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)

Utánpótlás-nevelés

119 839 Ft

Összesen

119 839 Ft

Maximum közrem. díj
119 839 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
59 920 Ft

Összesen
179 759 Ft
179 759 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím
Utánpótlásnevelés

Feladat leírása

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és
a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében
Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása,
egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a
fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Piliscsaba, 2018. 12. 10.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Horváth-Frankovits Rita (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: Piliscsaba, 2018. 12. 10.
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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 Horváth-Frankovits Rita (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó PILISCSABAI CSERKÉSZ, LOVAS,
KULTURÁLIS, SZABADIDŐS ÉS SPORT EGYESÜLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton
nyilatkozom, hogy a PILISCSABAI CSERKÉSZ, LOVAS, KULTURÁLIS, SZABADIDŐS ÉS SPORT EGYESÜLET (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 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél 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.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Piliscsaba, 2018. 12. 10.

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

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban 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.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Horváth-Frankovits Rita (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.

Piliscsaba, 2018. 12. 10.

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

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Piliscsaba, 2018. 12. 10.
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Horváth-Frankovits Rita
elnök
PILISCSABAI CSERKÉSZ, LOVAS, KULTURÁLIS, SZABADIDŐS ÉS
SPORT EGYESÜLET
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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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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-23 19:32:55
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-03 19:07:59
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-04-18 10:41:30
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-27 12:41:41
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-27 15:03:46

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-12-10 13:44:50
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-27 15:09:29
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-12-06 13:08:06
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2018-12-05 16:31:33
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 17:00:55

Kelt: Piliscsaba, 2018. 12. 10.
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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%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

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

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 812 210 Ft

59 920 Ft

119 839 Ft

5 991 968 Ft

665 774 Ft

6 597 823 Ft

6 657 743 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

5 812 210 Ft

59 920 Ft

119 839 Ft

5 991 968 Ft

665 774 Ft

6 597 823 Ft

6 657 743 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (19 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
pcsle_kezilabda_afa-nyilatkozat_ala_1524834226.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2018-04-27 15:03:46)
2657a20a5c091d6f0baf4cf030bfb2dcf16cb948bb7d125e74293fb75ff0d0ed
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)
pcsleellenjegyzettalairasminta_1522775279.pdf (Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2018-04-03 19:07:59)
19a028b08f6fb94ff8c317a308c92c61cc78424edb5cf394d1e7838eac72579d
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
pcsle_hp_1525273255.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2018-05-02 17:00:55) cb5029832425c2da415de83713bd76af64372ac6225a3c2a9d6c2475b348a7f0
Egyéb dokumentumok
mkszlevel_1544098086.pdf (Kér. kieg. szerk., 64 Kb, 2018-12-06 13:08:06) 47a12354ce829cc93c9ad1766cf3fee3929ae70a4fd268c8979cb3af542c0196
koncepcio_1525271770.pdf (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2018-05-02 16:36:10) 0c8d1570ea2a21e198144af3d0aa7c16a60da5affb7e22b01223d7a5747f8bee
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
pcsle_kezilabda_nyilatkozat_emminy_1524834331.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2018-04-27 15:05:31)
f19899a5257c96321f8f7e6e16d3d4b27c3fe0e9c92e2591a2264ff7c3a0341e
pcsle_kezilabda_nyilatkozat_emmi2_1524834466.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2018-04-27 15:07:46)
9d7b6868fb355d81852eb9c402f0175e45818716d408d8916f42ec81b0462fea
emmi-s-nyilatkozat_1544445890.pdf (Admin szerkesztés, 134 Kb, 2018-12-10 13:44:50)
ca8d1898546d2a60cbe6551b641fa1dc2086031de988bdf37dd96840e0b1851c
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
pcslekivonat-2018-04-18_1524504775.pdf (Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2018-04-23 19:32:55)
7d8ec75d0231b53ecbfdc85bda5553b789ecdd911a17b2da3e4a8d39c8589e7c
(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
pcsle_kezilabda_tao_igdij_1524825701.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2018-04-27 12:41:41)
1b0829fea41ce520ab24e389a185a3e164c09b55c0564db4b6dcce102af8b8ae
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_002_06586_201_1524040890.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-18 10:41:30)
1eafc34053347b3e691d539a839c83584f11fe2e709644ee8ed9c968f3aa3e4a
koztart_opten_kerelem_002_06586_201_1524040890.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-18 10:41:30)
1eafc34053347b3e691d539a839c83584f11fe2e709644ee8ed9c968f3aa3e4a
koztart_opten_kerelem_002_06586_201_1524040890.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-18 10:41:30)
1eafc34053347b3e691d539a839c83584f11fe2e709644ee8ed9c968f3aa3e4a
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
pcsle_kezilabda_nyilatkozat_2_1524834569.pdf (Szerkesztés alatt, 146 Kb, 2018-04-27 15:09:29)
6e929a47fc534a318224cbe7cd354c2f85efdda66e8348b5e7428abe5699138d
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
pcsle_hp_1525273252.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2018-05-02 17:00:52) cb5029832425c2da415de83713bd76af64372ac6225a3c2a9d6c2475b348a7f0
kissluca-munkakori_1544023698.pdf (Kér. kieg. szerk., 74 Kb, 2018-12-05 16:28:18)
2a68107c80220c9ce45447db15308a52b41fe1c302b5dd5caa3e88d3d41cfdbf
molnarpeter-munkakori_1544023709.pdf (Kér. kieg. szerk., 79 Kb, 2018-12-05 16:28:29)
cae0ba7020038dee142d2a94b2c2cc036fc0a326bac8e44c6019baca71935cdf
molnarpeteredzo__1544023885.pdf (Kér. kieg. szerk., 33 Kb, 2018-12-05 16:31:25) 7aa50462c13b37b300fecfa19467cb1b46c068e57a6d85fcba2988dda379e647
molnarpeteroklevel__1544023893.pdf (Kér. kieg. szerk., 405 Kb, 2018-12-05 16:31:33)
fcb5a67f8a026a6b43da381a042361d77b5b15cf6984546b3367c01ddb6184b2
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