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lsmedes§e a kélelmezó szeívezét2018/19 es támogatási idószaka vonatkozó sportíéjlg§ztési plogíamiát az alábbi bóntásbanj

Hé|yzetelemzés, létesítmóny íeltélelék,valamlnl a spoítszewezét jelenlegi helyzetének bemutatása:
sportszelvezetünk a MlTEKA Alapílvány ógisze alan kezdte meg műkódését új sponszeívezelként 20]7-ben, Az eltelt idószak a]afl komoly sikerekel éítÜnkel, Íelnóll
csapalunk az nbl -be iutoi!, uiánpóilásunk pedig már több ífiinl iélszáz igazoll veísenyzővel lendelkezik, Terveink közölt szeíepel az ulánpÓllás létszámának 100lÓíe
emelése éc' egy sajál íóplabda cenlíUm íelépílésea kózeliöVőben

lngallan beruházás esetén annak indokoílsága, cára és szakmai tarta|ma és megvalósulásának
Jelen §poítíejlesztési píogramunk nem taíialmaz ingallanle]lesztés1, azl különálló

úlemezése

progíam keletében adiuk be,

gtíaéglához va|o vigzonyának észlolezése, valamiíi a korábban beadott sportíeibsztési
program é5 a ielen 9po.tíei|esztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A spoítíeileszléslprogíam szak§zóvétsógl

Jelen sportíeilesziési programu nk tetjes rnéíékbenigazodik az

MRsz sllatégiájához, hozzájárula sponág Borsod-Abaúj,zernpIén megyéi népszerűsítéséhez

A sportfeilesztési prog.am lehetséges láísadalmí és gszdaságl hatásai (különös
elónyök és a ítgyelembe veendő kockázatok megielöése

téklntettel azok idób€ni

realizálódasára), a várt

Jelen sportleileszlésipíooramunk kelelében múködleletl lelnőll csapatunk elsödlege§ sze.epel játszik a óplabda sponág és az eqész§éges élelmód
népszerűsilésébenáz észak,magyarolszági légióban, Reménye]nk szerlnt a csapal köínye?etében kialakLrl egy olyan sz!rkolói. támogatói, §po oiói és szakmai kör,
amely új minóséget hoz lélíea íégió élelében, hozzájáíUlva annak lelzárkózásához,
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személyi i€llegú ralordilások
mr8/19 évad . személyi iell€gú ráíorclilások
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Ulánpótlág-nevelésbeí lgazott caapatok
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0
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nincs slrandlöplabda UP játékosom

400 000 Ft/ló

min.2 esemény€n

460 000 Ft/ió
49o 000 Fvló
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Te]emóplEbdg UP ut*r |áró támogáiasl módosiló lényezók
AzU13_askoíoszlálybanmegadotlcsapatokközülmonnyiindultoíszágosbajnokságban:0
A2 alábbiakban megadott, igazohjálákosok számábólhány

lvegyes €azolá§ok

í€ndelkezik

éNényesvelsenyengedéllygl §lrandíöplabdábán is

száma): 0

201712018-a§ U2l_U19_Ut7 bainokságban az 1_6, hélyezésleléd csapslok

strándröphbda

száma o

UP ulán jáió támoeatá§t módo9ltó tónye2ók

Az álábbiakbán megadotl, igazolt jálóko§ok számából hány Lr 14-U22 koroszályú játékosa Van, akik 51os Versenyen (a 2017_es Magyer
Bajnokság) lótáblán
hely), vagy Válogalolt szinlúv€rcgnyrendszeíben indulnak] 0

(]

_l6,

staril'p ploglamnak megleleló vgtsenyek lendezésénékszáma: o
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Hány UP jáiékos Végzett a Magyaí Bajnokság 1,4, helyek valamelylkén? o

2018-1 1 20
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igazolt'vállalt caap8tok után iáró támo9atás

Utánpótlas.nevel€sben

(leíem)i

Veís€nyengedéllyol lend6lk6z6k száma ósszes6n
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0 íó

(slfand):
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1

1
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1

7/1 8-

o

(siránd}:
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&as bainokságban indílott csapatok

s.záma alapián jUó

as ba]fiok§ágban indilon csapatok

18_as bajnolságban ind,loll csapatok

támogetás:

száma:

lgazo[ Érékogok után jáíó lámogalás

(loíem):

a,as U2l

-U

1

9-U1 7 bajnok§ágban

slíandróplabda UP iátókos útán iáíó

lel|e3lánbgata3:

0 Ft

'

5 00o 000 Fvcsapat

=

0 Fl

0 c§apal ' 6 5oo 000 Fucsapat

-

0

Fl

=

0

Fl

0 csapal

1ámo9aá§:

pluszlámo€alás
jáó plusz

iáó leliaa

lráxlmum igónyelhéió iauos tán|ooáló3 utánpótlás

000 FVíó

'4oo o0o

táínogalas

0'

1500000

0

csapal '

0

Ft

'0

01ó

Magyar Bainokság 1-4, h€lyén végzeti UPjálékosok után

2018-1 1-20 10:51

lámogalás:

az í -6 hely€zést sléd csapalok utafl iáró pl0§z

UP iálá}o3ot é3 cr.p.lok ulán

=

=

0 Fl

Fr/ró , o.2 = o Ft

0 Fl

Iám€atás:
iáó

3 500 000 Fvcsapal

o lő

5'-os/Válogatotl Versenyen indult U'l 4-U22-es jálókos ulán iáló plt s2

slartuP pro€í3m versenyr€ncl€z€sárl

'

0ló'400

láó

500 000 Fvcsapat - 0 Fl

400 0o0 FV'ó

Émogelás:

TelbÍllröptabd8 uP Játékosok é3 caaprlok ulán

§r.ndr6plrbd.

támoga|ás:

támooalás:

17n8 inditolt és 18/19 inditandó csapalok s2ámának kúlönbózele alapián luió
201 7/201

l

0

támogalás:

í7l18-ban indilotl csapatok után jáíó

csapal '

0

indilo|t Gapatok snáma alapján ]u|ó

lámogalás,

0

0 csápal

száma

Teremröplabda UPjátékos után járó

]árÓ plu§z

ámogetás:

0

indított csapatok száma alap]án iuló

7/] 8-as bajnokságban

o

s2ámaj

g-es 1 7ll 8-as báinoksáOban indÍlott csápalok száma álapján iutó

vegyes qazolás Után

0

8-as bajnok§ágban indilolt csapalok

8,as bajnokságban lndílotl csapátok

3

U

7/1

o

0

17118 iMítotl és 1a/19 indílandó csapaiok száma külónbózele
1

):

i§lland):

8,ban inditotl csapalok csapatok száma

16

0

9 indítandó csapatok száma kúlönbözgls (t9lem

18/]9-ben inditendó csápalok csápátok száma

U

o

):

1

1

0í6

l&noo.táa:

jogcinÉh:

0 FT

000 000 FUcsapal

.0

Ft

0 " 60 000 Fl = 0
0

lámogatás

Ft

l

=

'

2 0o0 0o0 Fi

0'2o0
0

000 F!

=

Fi
Fl

=

o

0

Fl

Ft

0 Ft
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utánpótlas-nevelés rálordilásái

Kaiegória

Kale9ória

Mennyiség

Mennyi§égi egysé9

Megnevezés

Tewezett b€iuhárá§i.

Mennyiségi Mennyl§il

Koro§aály

M€gnev€zés

Egyséoáí

Egységát

leNezen beruháza§i.
lelúiíláslédér(Ft)

egysóg

lngailan
tipusa

Kor-

Berlé§

lgénybevélel

Bérleti dii / óra
(Ft)

o§zlály

|génybevcttórák

Hónápok stámá a2

suárna/évad

{óra;hó)

Kií.
hó

Havi

nxrdia

Brulló iUllátások {Ft/ho)

JáBlélok
{Ft/hó)

Munkáitslói

sporleszkóz. spoílíelsz€relés beszerzése

0

Gyógy§zeíek. diaonosztikai eszközök

0

személyszállílási köhségek

0

Nevezési kólls{iggk

0

Hendezési, íelkészilési.kepzési kó|seqek

0

Varseny, és jálákénqedólyéx kiállllásánax kótsé9ei

0

sponlélésítmény,sporlpálya béílelic'iia

0

Felké§zítéssgl, edzőtáboroaetá§sál

0

Logisai}€i

és versenyeaeléssel kózvetlBnúl óssz€íúggó szállás és élkezésköltsége

részlvevó sportszakemberek

§zemélyi i€llegű

(F0

Évádra iuló áíorditás

ös§?esén (Ft)

Összesen (Fl)

Jogcltn

pl€lamban

Bén€lldilóssr€sen

Foglalkoaatoll torosáály

szúlelésidatum

A

lelúiílást érték(Fl)

ráloídílásai

0

köllséggk (c§ak bérlet) - kivéve személygépkoc§i és ínotoíkorékpál

0

órsz€!6n

o

közvéllen
támogatá§

Ell. szeN.

íiL dij

Kóz€mriködóidíj

Telia§ lámogatá3

(F0

Óníé§z (Ft)

Elszimolándó
óss:eg

Teliésáíoíd|tás
(Ft)

c

2018-1

'l

-20 10:51
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Általáno9 Képzés

.
)

Eqq AííprtEáoló TanóoBódói
Ánliános oktslóx olcslók é3 a
tapzéfö.n 1errraro (Ft} srolgiiltatá3ok
képrá. rárhaió
(FD
§2eíÉlyi lÉ3áv.v6* kötbegék
rrregnevezÉse
(Ft}
kólt§égei vá.liátó ut á§l
(Ft}
iöltsógoi (Fr}

ósY+",ol
l(éP,&b,n
Ésrtvrvők mrnk.*épét.ÓgÜ__
muík,váí,ló} kópuós
?:"ré.|yT
kölrságei l*.|!rÉ 9.,lkaégcjt
(Fo
szállfu költsegs (Fi)

Ös!,r3,n

0Ft

KözYétbn
táíEg.rá3

al. !zcN. íir- dí|

Közcnríkódói

dí|

Tcl|.s

táímlalá§
(Ft)

onész (F0

Elrrámolandó

ö§sr€!

Tcli€s

ráíordítás
{Ft)

oo0000o

2018-1 '1-20 '10:5'1
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szakképzés

sz.kképzóg ollátói
szekképzó9
olitáiók
o*latók válhaló
oktatók
vá!h.ló
KePtésben
KéPrésben
Egy6b funonEáció Tanácaadól KéPrésben
Égyób
KéPré§bén Összesen
íregnéveése várható
Utáaisl é6
Észtv.Yók váínató
várhóió
(F0
slolgáltatá3ok É§ztvevók
széítÉlyi sállás kóhségei Ulaási é3 sz.illó§ költ§égek
(Ft)
3u€íÉlyé3
(F9
(Ft}
kóltságsl (Fl}
kónségel(Fi)
költsé96l
(F0

Teli.§ róloídü§
(Fi)
o

201 8-'1 1 20

1

0:51
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Tervezeli kólt§eq
vers€nyengedély,

loigezolá§, lagdi]

pályahiteIe§ítés. ie€rzókönylwézetó

0
di ja

0

összesen

l(ó?vellén
táínogatás

20,1B-1

1

-20 1 0:51

0

€l|, szew.

'tL

dli

Kö.reműkó,dói

dii

T§tie§

üáDo§á.tás
(R)

Önész (Fl)

Ebámolandó
ö§szeg

TeliósráíordítáB
(Ft)

15
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Mely iogcfit€kre

8
a
E

3zámol közremúködói

kóltgiget?

személyjjellegÚ rálolditás El Tálgyieszköz (nem ingaüan) elófinanszírozoi| b€runázás
E Tálgyieszkóz (ingallan) ek íinan szílozotl beruházás
Tálgyj eszkÓ' utÓÍinanszílozott beluházás D t tánpódás-nev€lés
E Á[alános képzós íejleszté§e E szakképzés íeilesáése
Veí§enyezlelés íejleszié§e
'ejlesztése

Kaí}csoii,dó iogcirn
személyijellegű

(nem ingatlan)

összesen

'a.rimum
2250oo

226599

kóz,§ltr.

dí|

Efianőr:ó saelvn.k ffteteMó

113291

375000
600o0o

338291

902390

spoít{eiloszlésjplogram lelies kóíű adminisaíatív kezeése, elszámolások elké§zítése

TáQyi előíananszííozofi

sporlfejleszle$ píogram t€lj€s

2018-1 1-20 10:51

Ö6!u!§elt

564099

személyi jellegű

(nem ingallan)

díi

kölú adm;nBzllaliv kelelese. elszárrolások elkés?ilése

16

l27

be/SFPHP01 -003la/201 8/MRSZ
Nylalkozal

1

Tisaeh Jóváhaqyá§t

Vó9zó SzeíVezet!

A lársásági adólól és az osltalékadóíól szóló 1996. évl Lxxxl. lörvény 22lc. §. iilelve
kiállítá§álól. l€lhasználá9áíól,
§

(] )

a támoqalás ebzámolásának és eIlenóízésének, Valaminl visszaíiz€tésén€k

bekezdése. lovábbá a kózigazgatási

l,

20'l8-'l 'l -20 10:51

bizto§iló támooaiási igazolás

szabályailó| szóIó 107/2011, (Vl, 30) Kolm, fgnd€let

4,

halósági eljáíás és szolgáhalás áltaiános szabáIyanól szóló 200a. évi cXL, tv- 29.§ (1) bekezdése alapján kérenl. hogy

a ienli sponlejlsszlé§i píogíámol ióváhágyni

Ke|t: Miskolc, 2018, j

a látvány-csapalsport lámogatását

§ziVéskedjen6k,

20,

,l7
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Nyüntkozat 2
Alulúotl sz6bó Tamfu (hivatalos képvisel6 neve), minl á Kéíelm€zó képviselóje,

]

k'ielenlem,

h€y

a kérel€mbon

ío§lalt adatok, iníolmációk és doki,menluínok telie§ kórű8k, ra|ó§ak és hileles€k]

2,
3.

tudomá§ul vsszem. hogy a Éváhagyásl vógzó szerugzol a sporll€

4-

kijelantem, hooy a Kéí€lmozónek a2 állámháztaílás bámely a[endszeíével szembon osedékessé váh, és meg nem íizoiéil közlano2ása nincs, vagy aría
az illelékes helóság íizalésikönnyité§l (lészIetJiletó§. íizetési halasztás) engedélyezeni
kjjelenlem. hogy a Kér€lm€zó
a2 államházarlás akendszereiból jutlaloll ás már l9zárl lámogalásokkal megí€leló móclon elszámolt, a lámogátásoka
vonalkozó szerzódésekb€n vállall köl€lozenségé{ tglté§itétloi

5.

6
7.
8.

9,
10.
11,

]2,

eszlési progíam Éváhaqyásá éídekébená Kéíelínezölól továbbl adalor€l kéíneli
ludomásul v€9zem. hogy a irváhagyást véqzó szeívezei a kéí€lem beérkezésélól§zámított l2o napon b€lül hoz dönlést. A lo7l2011, (V|.3o.) Korm.
réndolelben meghatáíozotl sportíejleszlési plooíam módosílásárá, illeUg meghoss2abbitásála iíányuló kólclem elbilálásála nyiiva álló úgyiniézési
halálidő 60 nap, Tudomásul veszem. hogy a sporiszeívezelet nem ille! meg g Xel. 71, § (2} b€kezdós a) póntiában meghalározotl kérelmezett iog
gyakodása, ha a szakszövelseg a íenli haláíadóben nem hoz donlé§l]

tudomásul veszem, hogy nom hagyhaló jóvá a sportíeile§zlé§i píogram, ha a2 €ll9nórzó s2eryezel a sporlszervezot kolábbi támogalás] id6§zakía
Vonalkozó lezárt lálvány-csapatspon Émogaiás elszámolásávál összélúggésb€n ü§szaíizetési köteiezettségé! áltapílott meg, és a Kérelmez6 aá nem
telj€síl€lté:

tldomásul Veszem. hogy a sportleilesz|ási píogram jóváhagyását kóvetógn nem állílhaló ki a Tao, tv. 22lc, §, ill€tve 24lA. § szerinli jgazolás, ha a
Sponszervezet a korábbi támogalási idószakra vonatkozó lezárt látvány-csapalspo( lámogatá§ elszámolásával ós§ze|úggésben az ellenóízó szervezel
állál meghaláíozolt Visszalizetésj köt€l€zelts€gének
nem len el€et|
kijelenlem. hogy a Kérehez6 vágelsámolási eljálás a|afi nem áll, ellene csód-. lelszámolási. illelve €gyéb, a megszúntelésereirányuló, pgszabályban
meghaláíozotl eljárás nincs lolyamalbán, és vállá]oln, hogy haladéktalanul t€jelentem, aménnyiben átámogatás időladama alatl ilyen eüáíás induli

hozzájárulok ahhoz, hooy a Kárelm€zó adószámái a jóváhagyást vágz6 szervgzel 6s a Magyal Álamkncsiár íelhaszná|a a ie]árl kóztarlozások
teli€síiése, illétóleg az adósság bekövetk6zóse tényénékás óss2egének mégismeróséhez;
hozzáiárulok ahhoz, hogy a Magyar Allamklncslá! áhal mi'ködtet€tl
monnoímg íendszerb€n nylván|aíoti agényl6l adalaimhoz a ]ogszabályban
meghalározoll iogosullak. Valaminiaz Alami számv€V6szék, a Kormányzati Ellenó;ési Hivalal, a N;mzelgezdasá]gi i..liniszléíium és a csekély összegú
támogalások nyilvántarlásában érintell sz€rvek hozzáféíjeneki
kjjelentem, ho9y a Kérelmez6 meglelel a íendezen munkaúgyi kapcsolaloknak az államhánadá§lól szóló 2011, éVi CXcv. töíványben m€gi€alma:on
kólsl€lményeinek, ó§ a szeívezel, ennek oazolása cóliábó] szükseges - adatail rendolkezésíe bocsáiom:
|udomásul Veszem, hogy a kéíelem adatai nyifuáno§ságra hozhálók (a Kérelmezó neve, a lámoga|ás típu§a, célja, valamint a lámogatás ös§zege
EMMl. a ióVáhagyásl végzó szervezel, és ez ellenőrzó szery€zet honlapián közzététeke k€íül)i

a

13. hozzájárulok a Kélelm€zó adalainak a ÉVábagyó szeívozel, lovábbá

a2 eli€nőízó sz6rveze1 á|lali kezelé§éhez, valaminl válla]om, hogy a személyes
sze.epló lermészeles személyeklől is beszeízem;
kólelez6§§óge1
Vállalok eíre, hogy a ielen kérolsmben közöll bármilyen adatban. 1ényb6n, illelve a támogalást beíolyá§oló kórülményben b€álló
vállozá§ról háladól(alanul, de legkésóbb a jogszabálybán
haláIidőn b6lülirásban érte§íl€m ajóváhagyó-. illetve aZ €ll€nólzó
szeív€zeteli
'oglall
amennyiben az ópílé§i engedélyhez kólón tárgyl észkóz benrházás,
felújitás sponcélúingadanía ilányul, ú9y vállalom. hogy
adalaik kezelé§éle szóló engodélyl a beádványaimban

14.
15.

a.

b,

c.
d,

a beíuházás üzembo hevezésélkövető legalább a j(€szabályban

meghaláíozott dószakbalr az adók€dvezmény alapjául szoIgáló beruháás
ingatan sportcélú, elsódlegesen piaci alapon löíténö hasznosílását (iogszabályban meghalálozott kivél€llel) íenntanom,
valamint - a iog§zabályban.meghaláíozott
es€lben - benyújtom a sportcélú ingallan lulajdonosának el6zeles ííásbeli hozzáiárulá§iLt allól, hogy e.le
a2 ijótarlamía a Magyaí Alam iaváía az ingatlan-nyalvánlartá§ba ez igénybe v€lt adókedvezmány rnénékéigjelzálogjog k€rúl b€jegyzésíe. mely
bejegyzó§ köllégének ellenéílékét
meglizelem,
léVénúzembe h€ly€zott

a2 adott tároyi eszköz beruházásía vonatkoló, elsó támogatasi lgázolá§ kiállilásál köVetó óvb€n k9zdódó lámogalás] idószaktól számíloü 4,
lámogálási időszak végéig a l&oyi eszk6z béíUházásl úz€mbe h€|y6zem, ellenk€zó eselben a támogalás ós annak iegybanki alapkamaltal nöVetl
ósszeoét Magyar Álam részére megfizetem,

a b€íuházás úzeífib€ helyez6sól kóveló l€alább 1§ évbefl az adóked€zmény alapjár| §zolgaló b€ruházás révénúz€mbe h€lyezell sporlcélú
ingaianl iskolai ó§ diák§port eseményak. szabadi('óspon es€ményok és má§, kózössógi céhi (kúlönösgn| kJllu.ális, luliszlikai} ésemónyek
lebonyoliiása éliából ingyén€sén vagy k€dv€zményes
áíon bizlositom.

bé.ell vagy más jogcímen has.náll. ne.n a lálvány-csapalsportban müköCló hivatásos sporlsz€rvezet tulaidonában álló ingallan es€tén a sponcélú
hgada piacaáron bérelem vagy más iogclmen használom,
e, a iolenértákén legalább 5 millió íoíinlóítókú táígyi €szköz ielújílá§ éselón á támogaiásbó| megválósuló íelú]ítástlegalább 5 éüg az eredeli
íendoltetésének megí6l9lóen hasznosítom, valaminl benyúilom a sponcélú ingallan lulaidooosának €lózolos ílásbeli hozzájárulását arról, hogy 6rre
á2 idóta{amra e Máoyal Allem jáváía az ingállen-nyilvánlartásba
er igánybe ven adókedvezmény ménékéiojelzálogjog kelúl b€iegyzésre,
í. jelenérlókén legalább 1 0 miIIó loínt énékílárgyi eszköz beíUháás, l€lúiitás eselén a sporlcélú inga$aní€ik-.snósr6 íyih pályázalol imx ki és a
pályázali eljáíá§ eledménye alepján nyerles szemóllyelkótök szeízódóst a lálgyi eszkóz beíuházá§, íelúiílásmegvalósílásáía.

vállalom, hogy a támogalás islhaszná|ásáról ovan €naljlik§ nyilyánlallásl vezelek, amely biutosítia a lámogalások lere§ elkúlönjlésót, és
hozzájáíula lámogatás íend€helésszeíű íelhasználásának iog§zabályban meghaláíozon szeívek állali €llenó..éséhez;
16. tudomásul vesrem. hogy a tám€alás elszámolása solán csak bizonylanal dokumentált kadások számolhalóak el. a lámogatás l€Ihasznalása során
k€letkezett bizonylatokkal a látvány-c§apalsport támogalásái bizlosíló lámogatási iga.olás kiál|ilásáíól, ls|használásáíól, a támogalás elszámolásának és
ellenóízé§ének, velaínint üsszaíizotó§ének szabályakói szóló 107/2011. (VL 30,) Kolm, íendelelben log|allak szeíint Blszámolok, és mególzóm a
jogszábályok által el6ln halándó végéig,
17, iudomásul vesz€m, hogy a ÉVahagyást végz6 szervezet állat megállapítolt értékelésielvek és a b€ncbmark a támogalások teív€zéso és a íolhasználás
íészérgés az abban foglalt elöírásoklól ellérni nem l€h€li
soíán kölelezó jelleggelbir a spo(sz€rvez€t
la, kóleléZeitsé§el Vállalok, hogy a sportíejle§zlési plo9íam irváhagyása esetében a jogszabályokban, az érlékelés]efuekben és benchmarkban, vaiaminl az
elszámolási útmulatóban lo9l6k elóílásokal betaílom és ludomásu| veszem. hogy a nem a jóVáhagyásnak. i||etve elóilásokflak megrelelő fglhasználás
é§etén az elszárnolás, vagy éílnl€tl lásze nem íogadható e| és erre lódónó kölelezés eselén a lámogalásl és -amonnyiben í6lmeíúl- kamaiail
üsszáílzelem:
]9 vállalofi. hoqy a jóVáhagyást végzó szerve2el áItal ióVáhagyott sporlr6ileszté§i plogíam. Valaminl annak köllségteNe, l6lve a támogatás Ósszeg
lekinl€lében a honlapon löílén6 közzéléleli kóleIezetts€gngk el€ei leszek,

9,

Kelt] Miskolc, 2018, 11, 20.
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az oszt8lékadó.ól 8zóló 1996. évi Lxxxl, tölvény (T9o. tv.) 22c. § 3zerlntl
émog.é3án.k adókedverriénye é9 24lA. § 9.eílnli kedve.ínényezett célra (látvány{saPaBpo.1tá.rrogatásra)

láínogátási r9nd9z9í) ala9ián megvgbguló tárnogsiá3 esáén

lett adó-í.laiánlás (a iovábbiakban: látvány.csePabpo]t
,l.

Nyilalkouát a Nedvezményezatl §tátu§ráól

AIulilott szabó Tamá§, minl a látvány-csapatspon

alákásla logosult képv§elóie b0oleoogi
(kéclv6zmény€zen nsve)

l]

lámo€alá§i

'€lelósségem

íentjszeíben pályá/ó Diós€yól

ludatában ezúlon nyilatkozom. hogy

a Tao.lV, 4. § 41. póntja szelinti látvány-csapatspo(áqban

íl a

Tao

!

lv, 4, § 42. pontja szelinli látvány-c§apatsportban

Röplabdá Koi|áto|t Fgle|ó§ségú íá|saság (kodvézményszoii novo)

á

oió§gy,íl Bóplabda Korlátolt Felelósséqű íáísaság

műkódó o.száqo§ sponági §?ak§zóvel§€gnek

mtnósú|,

múködó amalór spoílszefuezelnek minósül. amoIy

hivalásos sportolót1 alkalmaz
sportolót nem alkalínaz

ú hivalás€s

lAzaz oly.n. a sportról szÓ|ó töívónyben meghalározon szabályok szelint múkódó sporlszeívezet, ám€lyik
hivatásos sporlsz6ívezelnek.]

E

5

T.o. lv.

n6m minósül a Tao, N, 4,§ 43, pont szeíann

§,(l. Pontia §zerlnü lálvány.csapal3poabaD írikötló hiv.tisos spoÉ3zorvezelnok rnlnósúl.

4.

lAzaz a látvány,csapatspoítágak oíszágos sportág i szakszóvelsé§€ állal kikl versonyr€nd§zer: a} legmagasabb lelnóll bainok oszlályában _ a velelán
koloszlályokra kiílt Veísenyíendszer kivételével, részt vevó (indulásijogot elnyerl) §por|sze.vezel, Vagy b) a|sóbb bainoki os2lályaibaf, részl VeVó
(indulásiioqot elnyen) sportszervezet abban az esetben, há az ilyen sportszervezei hivalásos sportolól alkalmaz,]
t] a Tao, lv. 4.

§ 43/a, ponlia szeíinti

lálvány-csapal§poíl

Ú hivatásos sportolól alkalmar

'ejlosztése

érdekében lélíejóit atapíiványnak min6sül. amely]

f] hivaiásos sporlolól nem ajkahaz
iörvényben m€halálozotl szábályok szerint műhödó, ulánpótlás-oevelés íeil€saáséi Végzó alapítvány, melynek alapíló okkalában
meghalálozotl laílós közérdekú cál sz€rinli t€vékenysóg€
- elsősoíban Utánpól|áskorú veísenyz6kkel kapcsolalos - sporttevékgnység €lóseg ítése,
íeltételeinek bizlosílása, íelkésziló (edzéss€i összeiúggó) és ver§enyeáetésl leladatok §zeíVezése ]
IAzáz a sponrólszóló

2. llyilatkozst a

láno§áiás óneÉ|én€k biao3alásáól2

ónerö

iogclm
láígyieszköz beruházás.

kápzéssel ös§2elűggó

íelúiítás

íeladalok

személyijéllégűráíordilások

%
o/.
-:0o.
u 30

f] 50

ön.ó tipu..
Omindenfaita állami (önkorírrányzrtl) toftfutól mentes salá|

3hilel,
Legyeb 'oí!as, ,

,

,

É30

%

Jelen spoltfejI€s2tá§i

ü

%

Emlnd6ntaila ólláml (önkoímiinyz.tl) lomiglól m€nt*
!hnel,
!egyéb foríás: ,, ,,,.,,.

a50%
o70"n
50

éó,

píogíamban nem pályázolt ]ogclm,

36lál

eó,

}lyilátkozátom a 2. pont §zorlnliléntl kálegódál tekintltébon kiloriod ana 13, hogy az állalam lépvlsrlt, hiY.iá.o§ sportl€vékenységet véozó aaédezel
(ideéílv€ a hiva|ásos sponszervezelgl, valaminl a.z olyan sportsaervezelol, amelynól hivatásos sponoló alkatmazására kelúl soí, vagy a támogalással éinlea Éígya
eszköz béíuházás. telújílás tetlnt€lében ngm lel|esülnek a korlálozott mértékúgazdaságiélú lélesilnrény lsllót€lei) 6a.tóbon a Táo tv.2zc. § (4) b.k62dás c)-c)
pontF §zennll hórlék§k§l ! íenli iogcítn€kí€ nyúitolt |ámogaláshoz k.pc§olódó, a támogEtott hivaláso§ spollar6rv€zé| v.Oy a 30/l, § szlrintl szcrv€zél
és:ércír€grEet.tt látváíy.csápái3pon lámogátásl ,€nalszar szerinll klegészító sportí€ibsaésl tánro€aiássál - a szponzoli szerzódés keí€iében juttatotl
*iggssziló spodíeijésaés' iámogalás kivétélóVel_ össrevonl éílákérokéll 8ltslrnázni.
3. Nyilalkozat láryyl e3zlöz

beruhózfu, íelú|ílásiogclm esetén a l6|ls9zté93el érlntett lngallan hrszhosíiásáól3

Ei6len 9poÉíelb3aédprogr.lrl kéietében nétn pályázol lng.Ilan íoJl€s:tó3ía.
trgazdasági tevékenységnek nem minósúló használat,
[A. iníla§llL]klúra iga.zoh módon pl, kPáíólag a kedveünénycaeit sajál l€vékenységekénl végzetl utánpóllás-. amalóí (§zabadidó§)- ós diák
spodevékenység céljála szo|gál, ezérl a lámogalás európal Unós Versenyiogi é rtelemben nem minósúl gazdasáqi levékenygégnek,]

akollátozoa mértékűgazdasági

élúhasználat,

[E2 e§eiben a gazdasági levékenyséo nek mlnósúló használet kizárólagosan járulékos pll€ű, aza2 a2 inrraslruklúía gazdaságicélú
l9vékenységr6 vonaüozó hasznátata nem haladia meg az inírasiruktúla lényleges lslies évgs kapacjtásának 20 százalékál. E lekantetben
gardasági tevék6nységnek minósúl a bélbeadás úlján,ellenénék íeÉbentönénó utánpót]ás-. amalóí (s2abadidós)-, és diál.§porl célÚ

használal

is]

alqazdasági levékenyséqnekminósúló használal.
illetve egyéb gazdasági levék€nység céliála szolgál. ezérl a lámogalá§ euíópai unjós
veísenypgl érlelemben gazdasági ievékenységnekminósol, Gazdasági levékenységnekminósúl a béíbeadás út]án, ellenérlék tejében
löílénó utánpótlás-. amalóí {szabadidós)-, és diáksport célúha§.ználal is]
IAz ]ntíaskuklúra pl. hivalá§o§§poíüovókenys€,

Kijelenlem, hogy amennyiben a k€dvezményezeí oíiázás €llonében sponolót logIalko.|al, a kéíelemh€z r€ndszeíesil€n
alapján ás aTao N. 4, § 40a, pontja iagyelemb€Vélolével ietlsm meg.

nyilalkozatot á sporlolótól kapotl adalok

Ha á támooalott §zeívézel az Eulópai Bizotlsag sA 31722 (20l1/N), SA.46615 (20r6/N) és sÁ"48265 (2017lN} számú határozalainak haaálya alá lártozik. a Táo. tv,
3o/l §-a §?ennlijogcímek vona|ko2ásába., a lámogatási szelzódés keíeleben megkóGn kiegésziló lám€atás ös§zegévela lálvány,csapalspoíi támogalásál

2018-1 1-20
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(v1,30,) Korm, íendeletben foglallak szeíinl Kóleles elszámolni,

Tudomásul veszem. hogy a látvány,csapalspon támogalását bizlosilö ümogatásl gazolás kiállilásáról, íelhas,z nálásáíól, a támogalás olszámolásanek ós
gllenóízésének. va|amlnl visszaíizólésének §zabályailól szóló 107/2011, (\4.30,) Korm. íendglét 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szefinli§zgrvgk iogo§ultak a Íenti
nyilatkozai valóságlarlalmának vizsgálatála, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a íéntinyilatkozaiol, a |ámogátás vi$zaíizellelésíekeíÜl.
Kell: Miskolc, 2018, 11, 20,

aláiíá§

1Hiv6lá3o3 sportoló; a sporlról§zöló 2oo4. éVi l. törvény ], § (4) b€kezdésóben m€ghatáíozotl, á látvány,csapalsporlnak minósÜlő sporlágban
'oglalkoztalolI
loglalkoaatásban és díjaás ellenébsn nyúilon szolgálatáskánt lolytatott sporttevékenység hivalásos
§poíloló azzal. hogy az átala jöv€óelemszeízó
§porllevékenységnek minósül, amennyiben a ré§zéle §portlevékéoy§égóvél ös§zéíúg9ésb6naz érintgtt lámogatási idószakban nyújlotl pénzbeli iutlalás a
sportrendezvényin való részvélelhezkapcsolódó Utaási köllséOek és szálláskóllsé§ak kivátolévol - mégha|adia a íészvélelikÖltséget ás a spo,1ob iÖvedelmónek
kölótl-o esymá§sal munka§.€rzódést (Tao.lv- 4, § 40a, pont),
leqalább 5o száZalékál te§zi ki, lll§oellénúlaltól, hogy a §pofuló é§ a? éíinteli§polt€z§N€z6i
zAbban az esetb€n szüks€gs knóhéni, ha a kedvezményezen az1, ponl alapián haválásos spo.1sz€rv6zelnek, hivalásos sportolot alkalmazó amatól
sooílszerveze|nek, vagyalapílványnak minósúl, vagy orsiágos szak§zóvgtség e§€tében a táQyje§zköz beíuházá§ (íelúiilás) hivaláso§ spo levókenységet lolytatÓ
szewezet inlras|ruklúla íeileszlé§éreilányul,
3Va'amonnyi k€dVézményezoll

2018-1

,1-20

10:51

eséléb6nkilöllendó|
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Amatór/Hivatáso9 nyilatkoz8t
Aluliron s2abó Tamás (hivalalos képv6eló neve), minl a Kélelmezó képviselője. az alábbl nyila|kozabl le§zem.
Az a|talam képv,§éii spo4s?.de?ct a látvánrcsap6lspo.iban
Tudomásul V€szem,

múkocló HlVATÁsos spollsze&e?etnek minósúl,

hogy a jeI€n nyilatkozat meglele|6 kilötlése és aláiíása az elbííálá§ íéliélel€,

Eli]ntetójogi í€lelő§ség€m

tudalábán kie|entem, hogy a lenti nyilalkozat e valóságnak meglélei és kótéle?ettség9l valabk. hoqy a nyilatkoua! vonalkozásában

beköVélkezell vá|tozásokal 8 napon belül beielenlem a ÉVáhagyásl vé92ó §zeru€zétnek,

Miskolc, 2018, 11, 20,

Lálvány.caapaBpoílban

nlritódö aniatŐí sPortsz9rvé2al: minden olyan.

vagy spoílvállalkozás, amelylk nem minösól
1996,

éViLXxXl, löruény

a

sporlólszóló

töNénybon meghaláíozott szabályok szeíinl műkódó sportegyosülot

a kövelkezó ponlban meghaláíozoll hivalásos sporlszgívezelnek (a láísasági adóíól és az oszlalékadólól szóió

4, § 42, pon|ja),

Látvány-csapetspoíibán n jködó hfv.tásos spoíl3rervozel: a lálvány-c§apatsponágak
a, légmagasabb lelnólt bajnoki oszláyában

- a

oíszágos sporlági szakszövelsége állal kiki versenyíendszeí.

veleíán koíosztályokra kiiíl versonylendszgl kivételóv€l- íésztVevó (indulásijogot élnyert) spo(szervéz€i,

b, alsóbb bajnoki oszldyaiban íésztvevó (indulásijogot elnyerl) spoliszeívezé! abban az esélbén, ha az

i|yen

spoíszeíVezel hivatásos sporlolót alkalmaz,

vagy

iöbb iogi szemály szerve26ti egységgel (szakosztállyal) múköd6 spollszeN€2et esetén az e lörványben a hivalásos
elóirl rendelkezésekgt csak a.ra a jogl sz€mély szervezgti €gységre (szako§zlályra) ke|| a|ka|mazni, amelyik aZ a)-b) ponl szerintl

Több lálvány-csapalsporlban
sportszervez€lokíe
v€lsenyl€ndsz€rek

201 8-1

1

bainoki osztályaiban részt vesz (a táí§aságl adóíól és az osaalékádólól §zóló 1996. évi Lxxx. löíVéoy

-20 1 0:51

a

§ a3, pontia).
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ÁFA Nyilatkozal
Kéíelm€zó kópvlseleiében eliárya,

a

2018/2019,€§

ludalában, az áEalános loígalmi adóíól§zóló

iámogaiási dó§zakía vonalkozó spoílíejlesaésiplogrammal kapcsolatban búnletójogi íelelósségem

2007, évi cxxvll. lóívény (á továbblakban: Ala lv,) a]apián a köveikeu ó nyilatkozaiol le§2€m.

Kiielenlem, hoqY a Kéíelmezó alanya az ÁFA_nak é§, kélem. hogY a sportíejlesztési program az alábbiak íigyelembevélelav€l

Jocclm
L'lánpóllás-nevelési

Tálgyié§zköz

ve.seny€zlelé§

leladetok ollálá§ának

bgnlhá?á§,

Képzési leladatok

Brutló'

felújítás

lámogaiása

keíúlion elbírálásía.

tlettó'

x

támogalása

X

támooatása

X

támogalása

X

.Jogcím€nkénl egy Valaszhaó.

lovábbá kijel€nlem

hogy amennyiben a ielen nyilatkozal lartalmában, illeNe az abban szerepl6 adalokban

szövelségét haladéklalanul. de l8gkésóbb a Váliozást köVetó 5 napon belül

-

vá|toá9 kóvelte:lt be, álról á Maoyar Röplabda

ielon nyilatkozál megíelel6 kilóhésével és tÉnyúitásával-lájékozlalom,

Tudomásul vészem, hogy amennyiben á2 ÁÍa tv, ahalelóln Íoídilotladózas szerln! a termék beszérzói€kénl, illelve a s2olgáialás igónybevevóieként köt€lozett
Vagyok az álla|ános loígalml adó meglizelé§ér€,

valamin| e kö.b€n

áfa levonásii€gal

nem íendelkezem, az érintell úgyl€tet kúlón §zámoloíí el és az úgyietet

alátámaszló bizonylalo(ka)l elkúiöniletten nyúJ|om be
Hozzáiárulok ahhoz. hogy a Magyár RópiaMa szövetség adalaimat l€lhesznája,

nyilvánbnsa és szúkség eselén bvábbiadalokat kéíienbe, Valaminte célbóle
Az ilyen jell€gú adatszolgáltatáshoz hozzájáíulok, Tlc'omásul Vesz6m. hooy e Magyaí Röplabda szöVetsóg az
adóVal kapc§olatos j€állásomra vonalkozóan további nyilatkozalol, iníormáclót káhe1.

Neítzeti Ad& és Vámhivalall megkele§s€,
áIalános

'orgalmi

Ke|l

M

sko|c.20l8 l]. 20

szábó Támás
ügyvezeló
Diósoyőr Róplabda Korlátoll Felelős§égú Tárcaság

201 8-1 1-20 10:51
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Nyilatko.at a

oE lNlM§ tómooaü9ok

lgónybovólelé.ól

A kél6hé:ó kópvi6eietében iel6n nyilálkozal alákásával kötelezetlséoet válalok az elektíonlkus kéíelmiíenclszeíben a2 Európel unó ínúkódásér6l szóló
szeÉŐdÓ6 107. é3 108. cikkének a csekély ós§zegű lámooatásokra való a]kahárásról szóló, 2013, décembor 18-i 1407/2013/EU bizofisági r€ndelet (HL L
352.. 20l3,12,24,, 1.o-) {a továbbiakban: De M,nimis Rendele0 meghalározott csekály összegű (de minimis) támogatások vonalkozásában áz
adatszolgálla!ásla,

Kiielenlem, hogy a i€len

nyilelkozal meglélelének pénzügyi évébgn6 nyilaikozel kiedásánák napjálg igónyb€

pénzúgyi évben a Kérelmezó állal 9ényb€ Vetl.
Vonaikozásáben

a De

Minimi§ Rendelel m€ghaiáíozott

vgtt, valamnt aZ é pénzngyiévelmogelóZő kél

csekély ósszegi] (de minimis) lámooatások egyúttss jslonértéke

az álta|am §zolgállalott adalok a Valóságnak megíele|nek-

Broga(lom, hogy a Kéíelmez6nek a ]o7l20] 1, (V1.30.) yolmány íendeletben (a továbbiakban: Rendelel) meghalárczott

201a. jú'lus 1, - 2o19, JúnUs 30_€ lartó

támogalási idószakban a tárcasági adóról és aZ oszta|ékról szóló 1996, évi Lxxxl, lörvény {a lovábbiakban: Tao tv.) 22fc- § 11) bek9zdés ce) ponljában
személyi

jell€ú láloídításokre igény'ehetó cs€kély összeoű (de

minimis) lámogalás igénybevélelére a2 elekllonikus rend§.erben

'ogláll

szolgállalon adalok

íigyelembevételével van leh6tó§ég,

Tudomásom van aílól, hogy a

0e Minimis Rendelel én€lmébén báímely háíom pénzúgyjóv Vonatkozásában az ósszss qénybevétt €sekély ó§szegú

minim is ) támogatás jelenérlékg nem

Jelen nyilalkozal a|áiíásava| kótelezettsege| vállalok aíía,hogy a Tao tv

2zc.

§(1) bekezclés ce) pontja alapián 2018. júliu§ 1, é§ 2019, iL]niuB 30- kózöltl

lámogalá§i i.lószakban igényell csekély óssz99ú (de minlmis) támogatá§ lolyósilása g§€lén, a je|en nyilalkozal pénzúgróvében ás a2 azt kóv€ló
Óvb6n e támogatás Ós§zegénél Íigyel€mbevételéVel ngm vgszék úénybg200 000 eUío ósszéítókol meghaládóán

KÓlele2enség€t

(de

haladhalia meg a 200 000 euló|,

Vállalok a lámogatá§hoz kapc§olódó

kót pénzúgyi

csekély ósszegú (de minimis) támoqalást.

iratok iogszabályban toglall idólarlami, lörlénó megól2esér§ és a iogosuh ilyen ilány] íélhíVásaesotén

bsmutalásukra.

Ev

össze9

0Fl

Támoga|ó ínegnevezése

A lárgyévben ínégi§énybé vehotó lámogálá§

összege {Fl)

0Fl

Kélt] Mlskolc. 2o]8, 11, 20.

2018-1 1-20 10:51
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M6llókloiek
Kóztartozásmgnt€6sfo€t

i9a2dó PDF beemdése a meüekletekhez

oegkivonal PDF beemelése a me||éklelekhez

Feltöltés

J

Meoékn

Fá|lok suáma:

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kólelmezó szeNe26tel nyifuánlanó szervezet (bííóság, vaqy Köz'gazgalásl
nem róOebbi igazoláse e szgrvez€l nyilvántartásban szoíepló adaiailól)

szerY) 30 napnál

]

ulol3ó íellöltés:
2018-04-2309,4a:35
Kö2ie9y2ól aláilás-hitelosiléssel ellátot! aláírási cimpéldány Vagy oqyvéd által ellenleoyzell aláírás minla, a lámogalott szerv€zel
1meghatalmazás e6€tén a lámogalási kérelem aláírására és ellen]egyzéséíe io€osull sz€mélyeklól is)

és

vé2€tójótőI

Fáilok szár,a:
utolso lehölié§:

1

2018-04,23 09:a6,20
lgazolás aílól, hogy a pályázó kóaadozásm€nl6s
a kózlartozásmenles adózói adatbazisban)

adó!ónak minósül (30 napnál nem íéq6bb]kózokirattal igazolia Vagy szorepel

Utol9ó íellóllé§:
2018_04_25 ]2:39]14

1 (Vl, 30.) NEFMl lendelel alapján íizetendó lgazgatás] §zolgálláiási
í10300002- 10564905_49020184)
(25 o00 F0 A 39/20]

Feltöltés

Fáilok száína:

d

ij

b€lizelését igazoló bizonylal

1

utol§ó leltöltés:
2o18-05-02 1?:41)7
Fe|ül!é§

/

ilegiehntés

Fáilok száma: 1
utol§ó íelióllés:

Alá

jlandó nyilatkozal lelóltése

2018-05-02 13:0a]42
EMMI nyilalkozat

Feltólies

A]ákandó nyilatkozat letöltése

Utol3ó
'eltöllés:
20]8-05-02
]3]09:57
Meglekinlés

Felióltés
"

Fáilok szána:

1

2, számú nyilalkozal

Aláírandó nyilalkoza! lglóhése

tJtolsó léltóllés:
201a 05.02 ] 3:10]31
Fel,tóllés Mcqlekntés

Egyéb dofumentumok

Fáilok száítBj 3
utolsó íéllöltés:
20]8 07-24 06 32:39
Felióhés, lvlcqlekinlés

DE Minimis Nyilaüozal

Fáilok száína: 2
t lol9ó lellöltés:
2g18-o1-o4 11:21:29

A]áiíandó nyilatkozat lelöltése

klubigazgató (Gazdaságl szakembel) m€llékle!e

Fellöltés

Fá'lok §:álYtá:0
F€hóhés, l9legteklnlé§

J€zetóedzö

(v€zetóedzó)

melléklete

Fá|lok sáíla: 1
Utol3ó léltóltés:
2018,05-02 ] 1:56:43
Felió{lés

11ark€lin9

r

Vezeló (Maík€llng §zakembel) mélléklele

Fáilok,zám.: o

Kell: Miskolc, 2018. 1], 20,

2018l 1-20

10:51
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lndikátorok a projekl telje§ időtartamata vonalkoztalva

outPUl indlkátoíok
Tétj6s szakember állomány

ló
íó

száma
Edzótábóíok száma

db

Epíleürelújitoü sponélú

db

ingatlenok száma

ÉpilettíelúiítollkiszoIqátó

lélesíhény

Egyéb indikálorok:

lndlkáto.

Médé*eqyseg

ntegna,vezó§e

Meg]egyzés

kiindulá§ierték
{ie'enle9i)

vége)

váliozás a bázisev

ot

E.edtnény lndlkálorok

Ul9

íő

Ula

fó

U17

lő

U15

íő

U15

íő

Egyéb indikálorok

20] 8-1 1-20 10:51
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Köíe-

mükódói
dii

Elszárnolándó Telje§ lálor(lliá§

Teljes lámogalá

személyijéllegú
Tárgyieszköz
-

b(

ebbólelóíina.§zilo?oll

.

1a34577o

]89099

375000

18909869
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