
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Pécsi Vizilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Pécsi Vizilabda Kft.

A sportszervezet jogállása:  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  113 - Kft.

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

Bajnoki osztály:  OB1

Adószám  23508523-2-02

Bankszámlaszám  11731001-20695392-

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

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7622  Város  Pécs

Közterület neve  Verseny  Közterület jellege  utca

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7622  Város  Pécs

Közterület neve  Verseny  Közterület jellege  utca

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 72 510 094  Fax  +36 72 510 095

Honlap  www.pecsivizilabda.hu  E-mail cím  info@pvskvizilabda.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Katics József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 936 14 20  E-mail cím  info@pvskvizilabda.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Francsicsné Vinkó Krisztina +36 30 590 50 25 kvinko@pvskvizilabda.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A programban foglalkozott közreműködő adatai

Cég neve Képviselő neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Medián Audit Bt Leitert Márton +36 30 267 73 00 info@mediancontrol.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Abay Nemes Oszkár Sportuszoda Pécs MJV Önkormányzata PSN Zrt 22 Felk. és versenyeztetés

2019/20 évad - Sportszervezet versenyengedéllyel rendelkező sportolóinak adatai

Felnőtt játékosok száma Felnőtt csapatok száma UP játékosok száma UP csapatok száma

36 2 0 0

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2011-09-08

Látványcsapatsport szövetségi tagság
megszerzésének időpontja:  2011-09-08

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

 Nyilatkozom, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazok, amelynek fordulónapja (hónap, nap):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, vagy a látvány-csapatsport területén működő oktatási
intézménnyel, beleértve a fiókcsapatot és a kapcsolt vállalkozást is

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja,
formája

Kapcsolt vállalkozás adatai

Pécsi Sport Nonprofit Zrt 7633
Pécs
Veress E. u. 
10

fiókcsapat

Egyéb forma:

Az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőség kezdete (év,
hónap, nap):

De minimis támogatásban részesült? Válasszon
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2017 2018 2019

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 57,22 MFt 72,85 MFt 60 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 19,6 MFt 27,96 MFt 31,24 MFt

Egyéb támogatás 8,7 MFt 2,12 MFt 10 MFt

Összesen 85,52 MFt 102,93 MFt 101,24 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2017 2018 2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 63,78 MFt 76,31 MFt 92,04 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,1 MFt 2,23 MFt 2,5 MFt

Anyagköltség 11,5 MFt 14,83 MFt 15 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 7,4 MFt 7,3 MFt 7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 0,8 MFt 1 MFt

Összesen 84,78 MFt 101,47 MFt 117,54 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2017 2018 2019

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,8 MFt 1,95 MFt 1,8 MFt
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Az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (11) hatálya alá tartozó 100 000 Ft bekerülési értéket meghaladó, tao támogatás igénybevételével 2011.07.01-től
kezdődően beszerzett, értékben nyilvántartott tárgyi eszközök

Megnevezés Beszerzés éve Bekerülési érték Nyilvántartási érték Várható leírás dátuma

felnőtt kapu 2014 950 000 Ft 247 287 Ft 2021-02-15

lövőfal 2015 800 000 Ft 0 Ft 2018-04-26

kamera 2015 200 000 Ft 0 Ft 2016-04-30

laptop 2016 220 980 Ft 129 903 Ft 2019-04-29

pályahatároló kötél 2016 750 000 Ft 441 778 Ft 2023-05-23

GoPro kamera 2017 120 015 Ft 80 539 Ft 2019-04-29

fényképezőgép 2017 120 015 Ft 80 539 Ft 2019-04-29

laptop 2017 320 167 Ft 214 854 Ft 2023-12-16

LED TV 2017 130 048 Ft 87 272 Ft 2023-12-16

számítógép asztali 2017 150 114 Ft 100 737 Ft 2023-12-16

nyomtató multifunkciós 2017 300 101 Ft 201 389 Ft 2023-12-16

hűtőszekrény 2017 130 048 Ft 87 272 Ft 2023-12-16

fénymásoló-nyomtató 2017 500 126 Ft 340 189 Ft 2023-12-16

honlap fejlesztés 2017 999 490 Ft 366 937 Ft 2020-06-10

LED TV 2017 260 096 Ft 189 215 Ft 2024-05-06

laptop 2017 215 773 Ft 156 971 Ft 2024-05-06

laptop 2017 215 138 Ft 156 971 Ft 2024-05-06

laptop 2018 219 000 Ft 190 987 Ft 2025-05-06

projektor 2018 250 000 Ft 218 021 Ft 2025-05-06
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 19 972 016 Ft 399 000 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

15 643 407 Ft 175 000 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj  Bruttó (elkülönítetten kezelt)
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Pécsi Vízilabda Kft 2011. szeptemberben alakult. Célja a PVSK-Mecsek Füszért OBI. és OBII. vízilabda csapatainak működtetése volt. OBI-es csapatunk több éves
hullámzó teljesítmény után a 2016/17-es bajnokságban végre ismét jól szerepelt, ezt a jó szereplést a 2017/18-as bajnokságban is folytatta 10 helyen végzett, jelen
pillanatban vezeti az alsóházban 2. helyen állunk.2014/15-ben a PTE-ÁOK támogatásával OBII-es csapatot indítottunk, így két bajnokságban szerepelünk.Csapataink
utánpótlását az ifi, serdülő és gyermek korosztályban a Pécsi Sport Nonprofit Zrt biztosítja.Csapataink edzéseinek és mérkőzéseinek helyszíne az Abay Nemes
Oszkárban Sportuszoda. Ez az intézmény mindenben megfelel csapataink eredményes felkészüléséhez.Az uszoda 8 pályás versenymedencével,
időmérővel,megfelelő lelátóval és öltözőkkel rendelkezik. Alkalmas bajnoki és esetleges nemzetközi mérkőzések lebonyolítására.A pécsi sportéletben a vízilabda a
méltán népszerű kosárlabda csapat mellett a másik első osztályú csapat, rendszeresen telt házas mérkőzéseket játszik.Jelentős utánpótlásbázis alakult ki, egyre több
gyerek jár edzésre. Utánpótlásunk eredményességét jól mutatja, hogy két évben is megnyertük a Komjádi Kupát. Csapatunk vezetése az elmúlt években
megfiatalodott, nagy lendülettel keressük új források bevonásának lehetőségét, mely a TAO mellett segíti további előrelépésünket. Több játékosunkkal hosszú távú
szerződést kötöttünk, így elősegítve a közös munka hosszú távú tervezhetőségét. A 2019/20-as sportfejlesztési programunkban az előző évekhez hasonlóan
igyekszünk sportszakembereinknek valós karrierlehetőséget, életpálya modellt nyújtani, melynek része anyagi megbecsülésük, ebben nagy segítséget nyújt a TAO
forrás. Sportfejlesztési programunkban pályázunk még tárgyi eszközökre is. Ezek csapataink felszerelése, sporteszközök, egészségügyi felszerelés valamint néhány
informatikai eszköz beszerzése. 

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

Nincs ilyen 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Nincs ilyen 

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 pécsi vízilabda évek óta szerepel a magyar bajnokságokban. Sikeres felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet sikeres. Sikeres csapat pedig elképzelhetetlen jól
képzett és motivált szakembergárda nélkül. Az edzők mellett szükség van olyan szakemberekre is, akik ebben segítik a csapat megjelenését a város közéletében,
ehhez vonzóvá teszik a szponzorok számára. Elmondhatjuk, hogy a TAO pályázatunkban szereplő szakemberek munkájának köszönhetően szinte mindig teltház
előtt játszunk és támogatóink száma is jelentősen emelkedett. A TAO támogatás évek óta jelentős szerepet játszik költségvetésünkbe és ez a következő években sem
lesz másképp. Az eddigiekhez hasonlóan szakembereink bérezését és csapataink felszerelést, sport- és egészségügyi eszközeit kívánjuk megvalósítani, beszerezni.
E mellett honlapunkat is tovább fejlesztenénk és néhány informatikai eszközt is vásárolnánk. 

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

A sportfejlesztési program által biztosított támogatás közvetlen hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi
elismerésük és életkörülményeik eddig is jelentősen javultak és még tovább stabilizálódnak. A munkaviszonyos szerződésekre átállás az állami adóbevételekre is jó
hatással bír. Közvetett hatása már szélesebb társadalmi réteget érintenek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület Pécs városának egyik szórakoztató forrása
marad. Az utánpótlás karú gyerekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez.
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Személyi jellegű ráfordítások

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve Felnőtt/UP Munkakör Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

********** Felnőtt Sportmunkatárs 80 12 320 000 Ft 64 635 Ft 4 615 620 Ft

********** Felnőtt Technikai vezető 52 12 325 000 Ft 61 426 Ft 4 637 112 Ft

********** Felnőtt Adminisztrátor 160 12 300 000 Ft 63 000 Ft 4 356 000 Ft

********** Felnőtt Marketing
ügyintéző

80 12 350 000 Ft 70 485 Ft 5 045 820 Ft

********** Felnőtt Ügyvezető 52 12 236 000 Ft 46 020 Ft 3 384 240 Ft

********** Felnőtt Edző 52 12 325 000 Ft 63 375 Ft 4 660 500 Ft

********** Felnőtt Erőnléti edző 84 12 230 000 Ft 44 850 Ft 3 298 200 Ft

********** Felnőtt Szakosztályvezető 84 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

********** Felnőtt Szertáros 80 12 350 000 Ft 70 485 Ft 5 045 820 Ft

724 108 2 736 000 Ft 542 776 Ft 39 345 312 Ft

2019/20 évad - Kérjük indokolja a tervezett munkakörök szükségességét

Sportszakember
neve

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat

kiállítójának neve

Szak Végzettség Indoklás Végzettséget
igazoló

dokumentum

********** Szegedi
Tudományegyetem

TTK testnevelő-
edző

Feladata a szakosztályvezető munkájának segítése,
támogatókkal kapcsolat tartás, rendezvények megszervezése,
új támogatók felkutatása, tárgyi felajánlások kezelése.

********** Pécsi
Tudományegyetem

TTK testnevelő
tanár

Feladata a mérkőzések rendezése, uszoda biztosítása.
Játékosok ügyeinek intézése, sportolói lakások kezelése.

********** Pécsi
Tudományegyetem

KTK közgazdász Feladata az ügyvezető, könyvelő munkájának segítése,
adminisztrációs feladatok ellátása.

********** Székesfehérvári
Vasvári Pál
Gimnázium

általános érettségi Feladata: kiadványok szerkesztése, honlap, facebook oldal
kezelése.

********** Pécsi Pollack Mihály
Főiskola

mélyépítés üzemmérnök A társaság ügyvezetése.

********** Semmelweis
Egyetem

TF vízilabda
edző

OBI. és OBII. csapet edzéseinek vezetése, mérkőzéseinek
instruálása.

********** Kodolányi János
Középiskola

általános sportedző Erőnléti edzések vezetése, vezetőedző segítése.

********** Pécsi
Tudományegyetem

sportszervező sportszervező Edzők és technikai vezető munkájának koordinálása.

********** Magiszter Alapítványi
Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium és
Szakközépiskola
Fényes Adolf
Szolnoki
Gimnáziuma és
Művészeti
Szakgimnáziuma

általános érettségi Feladata: felszerelések, sporteszközök nyilvántartása,rendben
tartása, mérkőzéseken biztosítása. Felszerelések kiadása,
selejtezése.

2019/20 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

19 373 296 Ft 199 720 Ft 399 000 Ft 19 972 016 Ft 19 972 016 Ft 39 744 312 Ft 39 944 032 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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2019/20 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/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszközök Gumikötél (fekete 120 cm) db 46 10 000 Ft 460 000 Ft

Sporteszközök Gumikötél (tömör) db 46 2 500 Ft 115 000 Ft

Sporteszközök Medicinlabda (1-3 Kg) db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszközök Medicinlabda (4 Kg +) db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszközök Tenyérellenállás db 46 2 000 Ft 92 000 Ft

Sporteszközök Úszódeszka db 46 4 000 Ft 184 000 Ft

Sporteszközök Versenylabda db 46 16 000 Ft 736 000 Ft

Sporteszközök Vízilabda db 46 8 000 Ft 368 000 Ft

Sporteszközök Stopperóra db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszközök TRX szalag db 46 15 000 Ft 690 000 Ft

Sporteszközök Sparrowbag db 20 22 000 Ft 440 000 Ft

Informatikai,
műszaki
berendezés

Honlap fejlesztés db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Informatikai,
műszaki
berendezés

Informatikai kiegészítők, technikai
berendezések

csom 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Egyéb Taktikai tábla db 5 10 000 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Edző cipő db 46 25 000 Ft 1 150 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Fürdőköpeny db 46 17 000 Ft 782 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Melegítő (alsó,felső) db 46 20 000 Ft 920 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Papucs db 46 4 000 Ft 184 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Póló (T-shirt) db 46 4 000 Ft 184 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Póló (Galléros) db 46 6 000 Ft 276 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Rövid nadrág db 46 4 000 Ft 184 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Hátizsák db 46 8 000 Ft 368 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Törölköző db 46 4 500 Ft 207 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Úszónadrág db 72 5 000 Ft 360 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Vízilabda sapka (garnitúra) szett 5 170 000 Ft 850 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Páncélúszó db 72 9 000 Ft 648 000 Ft

EÜ-i,
diagnosztikai
anyag,
felszerelés,
berendezés

Általános gyógyszercsomag csom 2 50 000 Ft 100 000 Ft

EÜ-i,
diagnosztikai
anyag,
felszerelés,
berendezés

Általános gyógyászati segédeszköz csom 2 200 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszközök úszás ergométer db 1 999 000 Ft 999 000 Ft
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Uszodai
berendezések,
felszerelések

iramóra db 1 319 290 Ft 319 290 Ft

Informatikai,
műszaki
berendezés

Laptop db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai,
műszaki
berendezés

LED fal db 1 10 000 000
Ft

10 000 000 Ft

22 016 290 Ft
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2019/20 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Gumikötél (fekete
120 cm)

Az beszerezni kívánt eszközt az edzésmunka hatékonyságának javítására kívánjuk felhasználni, elsősorban a kar- és lábizmok erősítésére,
ezzel az úszás hatékonyságának javítására törekszünk.

Gumikötél (tömör) Az beszerezni kívánt eszközt az edzésmunka hatékonyságának javítására kívánjuk felhasználni, elsősorban a kar- és lábizmok erősítésére,
ezzel az úszás hatékonyságának javítására törekszünk.

Medicinlabda (1-3
Kg)

Az beszerezni kívánt eszközt az edzésmunka hatékonyságának javítására kívánjuk felhasználni, elsősorban a karizmok erősítésére, ezzel az
úszás hatékonyságának javítására törekszünk.

Medicinlabda (4
Kg +)

Az beszerezni kívánt eszközt az edzésmunka hatékonyságának javítására kívánjuk felhasználni, elsősorban a karizmok erősítésére, ezzel az
úszás hatékonyságának javítására törekszünk.

Tenyérellenállás Az beszerezni kívánt eszközt az edzésmunka hatékonyságának javítására kívánjuk felhasználni, elsősorban a karizmok erősítésére, ezzel az
úszás hatékonyságának javítására törekszünk.

Úszódeszka Az beszerezni kívánt eszközt az edzésmunka hatékonyságának javítására kívánjuk felhasználni, elsősorban a lábizmok erősítésére, ezzel az
úszás hatékonyságának javítására törekszünk.

Versenylabda A versenylabdákat kizárólag a mérkőzéseken kívánjuk használni eleget téve a szövetség előírásainak. A gyors elhasználódás miatt indokolt
a labdák rendszeres cseréje.

Vízilabda A vízilabdákat az edzéseken használjuk, kímélve ezzel a versenylabdák állapotát. A vízilabdák tökéletesen helyettesítik a versenylabdákat
mind méretben, mind minőségben.

Stopperóra A stopperórákat az edzések alatt használjuk, elsősorban az úszóedzések alatt, ezzel mérve az úszás gyorsaságát. Lehetőség van a sportoló
egyéni eredményeinek hatékony összehasonlítására is.

TRX szalag Edzésmunka hatékonyságának javítására kívánjuk használni. Javítja a test egyensúlyérzékét, a saját testsúllyal végzett edzés hatékony
kiegészítője az úszásedzésnek.

Sparrowbag Edzésmunka hatékonyságának javítására kívánjuk használni. Javítja a test egyensúlyérzékét, megdolgoztatja a mélyizmokat, hatékony
kiegészítője az úszásedzésnek.

Honlap fejlesztés Tájékoztatást és nyilvánosságot szolgáló honlapfejlesztés. Folyamatosan fejlesztjük honlapunkat, hogy mindenben tudjuk tájékoztatni
szurkolóinkat.Fontosabb részei: mérkőzésidőpontok, bajnokság állása, játékosokról különböző információk. Természetesen a kötelező
adatszolgáltatásnak is itt teszünk eleget.

Informatikai
kiegészítők,
technikai
berendezések

Meglévő informatikai eszközök kiegészítése, kisebb értékű eszközök cseréje. Folyamatosan elhasználódó kisebb értékű eszközök, mint
egér, router, memóriakártya vásárlására kívánjuk felhasználni.

Taktikai tábla Hatékonyan használható edzéseken a taktika felvázolására, pontos ismertetésére. Mérkőzéseken is hasonlóan edzésekhez a már elsajátított
taktikák újra felvázolására is alkalmas.

Edző cipő A játékosok felszerelésének biztosítása fontos számunkra komfortérzetük miatt. Az egységes megjelenés erősíti a csapathoz tartozást,
reklámfelületként is kiválóan használható.

Fürdőköpeny A játékosok felszerelésének biztosítása fontos számunkra komfortérzetük miatt. Az egységes megjelenés erősíti a csapathoz tartozást,
reklámfelületként is kiválóan használható.

Melegítő
(alsó,felső)

A játékosok felszerelésének biztosítása fontos számunkra komfortérzetük miatt. Az egységes megjelenés erősíti a csapathoz tartozást,
reklámfelületként is kiválóan használható.

Papucs A játékosok felszerelésének biztosítása fontos számunkra komfortérzetük miatt. Az egységes megjelenés erősíti a csapathoz tartozást,
reklámfelületként is kiválóan használható.

Póló (T-shirt) A játékosok felszerelésének biztosítása fontos számunkra komfortérzetük miatt. Az egységes megjelenés erősíti a csapathoz tartozást,
reklámfelületként is kiválóan használható.

Póló (Galléros) A játékosok felszerelésének biztosítása fontos számunkra komfortérzetük miatt. Az egységes megjelenés erősíti a csapathoz tartozást,
reklámfelületként is kiválóan használható.

Rövid nadrág A játékosok felszerelésének biztosítása fontos számunkra komfortérzetük miatt. Az egységes megjelenés erősíti a csapathoz tartozást,
reklámfelületként is kiválóan használható.

Hátizsák A játékosok felszerelésének biztosítása fontos számunkra komfortérzetük miatt. Az egységes megjelenés erősíti a csapathoz tartozást,
reklámfelületként is kiválóan használható.

Törölköző A játékosok felszerelésének biztosítása fontos számunkra komfortérzetük miatt. Az egységes megjelenés erősíti a csapathoz tartozást,
reklámfelületként is kiválóan használható.

Úszónadrág A játékosok felszerelésének biztosítása fontos számunkra komfortérzetük miatt. Az egységes megjelenés erősíti a csapathoz tartozást,
reklámfelületként is kiválóan használható.

Vízilabda sapka
(garnitúra)

A játékosok felszerelésének biztosítása fontos számunkra komfortérzetük miatt. Az egységes megjelenés erősíti a csapathoz tartozást,
reklámfelületként is kiválóan használható.

Páncélúszó A játékosok felszerelésének biztosítása fontos számunkra komfortérzetük miatt. Az egységes megjelenés erősíti a csapathoz tartozást,
reklámfelületként is kiválóan használható.

Általános
gyógyszercsomag

Sportolóink edzésen vagy mérkőzésen tapasztalt kisebb egészségügyi problémáinak kiküszöbölésére, gyors segítség nyújtására
használnánk, természetesen orvosi felügyelet mellett.
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Általános
gyógyászati
segédeszköz

Sportolóink edzésen vagy mérkőzésen tapasztalt kisebb egészségügyi problémáinak kiküszöbölésére, gyors segítség nyújtására
használnánk, természetesen orvosi felügyelet mellett.

úszás ergométer Az úszás ergométer lehetővé teszi a hatékony edzésmunkát a váll sérüléseinek kiküszöbölésével együtt.Kiválóan használható
bemelegítéshez illetve úszótechnika javításához.

iramóra Úszóedzések hatékonyságának javítására, egyszerre több úszó úszásának idejét tudja mérni, teljesítményüket gyorsan összehasonlíthatóvá
teszi.

Laptop Az idei évben leselejtezett laptop pótlására kívánjuk beszerezni. Edzőnk munkáját segíti, az edzésen összegyűjtött adatok elemzéshez
használjuk leggyakrabban.

LED fal Szponzorok teljes körű kiszolgálása érdekében vásárolnánk meg, ezzel eleget téve többek között a Szerencsejáték Zrt kívánalmainak. Az
előzőleg benyújtotthoz képest egy kisebb méretű LED fal vásárlása mellett döntöttünk bízva abban, hogy más forrásból vagy a következő évi
TAO programból tudunk még vásárolni hozzá további elemeket. Az árajánlat és az SFP-ben szereplő összeg közötti 477.500,- Ft
különbözetet saját forrásból fedezzük.

2019/20 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

15 311 973 Ft 156 434 Ft 175 000 Ft 15 643 407 Ft 6 704 317 Ft 22 191 290 Ft 22 347 724 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

Az MVLSZ az ingatlan célú beruházást csak abban az esetben hagy jóvá a 2019/2020-as támogatási időszakban, ha a beruházáshoz szükséges valamennyi
releváns dokumentum legkésőbb 2019. április 30-ig, hiánypótlás esetén 2019. június 30-ig, kötelezően a sportszervezet rendelkezésére áll.

2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2019/20 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 játékosok

2019/20 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése

Tényleges csapatok
száma

Látens csapatok
száma

Elméleti gyereklétszá
m

Tényleges
gyereklétszám

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

0 0 0 0 0 0

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 0 0

Gyermek leány 0 0

Serdülő fiú 0 0

Serdülő leány 0 0

Ifjúsági fiú 0 0

Ifjúsági leány 0 0

Összesen 0 0

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás

Versenyző
neve

NSSZ szá
m

Felnőtt / UP válogatottság
dátuma

OB I-es szereplés bajnoki
évada

Sportszervezetünkben igazolt versenyző (-tól
–ig)
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2019/2020-as támogatási időszakban maximálisan igényelhető teljes támogatás UP jogcímen

Sportszervezet
kategória

besorolása

Alaptámogatás
összege

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás Igényelhető támogatás
összesen

játékosonként

Gyerekek száma alapján
igényelhető maximum

támogatásVálogatott/OB1-
es játékosok

száma

Igényelhető
összeg

játékosonként

Igényelhető
összeg

összesen

A 800 000 Ft 0 40 000 Ft 0 Ft 800 000 Ft 0 Ft

 Nyilatkozom, hogy a megjelölt sporteszköz és sportfelszerelés csomag csak a benchmarkban szereplő és a benchmarknak megfelelő egységárú tételekből kerül
összeállításra. 

 Nyilatkozom, hogy a tervezett egyedi tételeken túl tervezett sporteszköz és sportfeszerelés csomag csak a benchmarknak szereplő és a benchmarknek megfelelő
egységárú tételekből kerül összeállításra.

2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – egyedi megnevezésű tételek indoklása

Megnevezés Indoklás

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

2019/20 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan típusa Bérleti díj összesen

Uszoda 0 Ft

Szárazföldi edzés helyszín 0 Ft

 0 Ft

2019/20 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember megnevezése Munkakör Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2019/20 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Úti cél Személyszállítási költségek típusa Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen

2019/20 évad - Személyszállítási költségek - (egyéb típus) indoklás

Típus Indoklás

be/SFPHP01-04081/2019/MVLSZ

2019-07-30 10:51 15 / 32



2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés 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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Általános Képzés

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános képzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2019/20 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

Az idei évtől szakképzésre pályázat benyújtása nem lehetséges, a tervezett képzseket az általános képzéseknél kell feltüntetni, illetőleg a személyi
jellegű ráfordításoknál, a Jóváhagyási Irányelvnek megfelelően.

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2019/20 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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Versenyeztetés

A 2019/20-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Korosztály Részvételi,
nevezési díjak

A versenyez- 
tetéssel

kapcsolatos
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Verseny- 
engedélyek,

játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

2019/20 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 399 000 Ft 399 445 Ft 199 720 Ft 598 720 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

175 000 Ft 314 840 Ft 156 434 Ft 331 434 Ft

Összesen 574 000 Ft  930 154 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A közreműködő részt vesz a munkaszerződések elkészítésében, a bérszámfejtésben, a személyi jellegű költségek
elszámolásában. Havonta összeállítja az elszámolható költségekről szóló bizonylatokat, összesítő táblázatot vezet
róluk.Részt vesz az éves elszámolás elkészítésben, együttműködik a könyvvizsgálóval.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A közreműködő részt vesz a tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó ajánlatok beszerzésében. A tárgyi eszközök
nyilvántartásában, azokkal kapcsolatos elszámolás elkészítésében is közreműködik.
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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: Pécs, 2019. 07. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Katics József (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 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló
tárgyi eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési
program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 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 –
igazolt módon – 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 – igazolt módon – 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 8 napon belül 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 az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);

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. 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, amely
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 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 a jogszabályban meghatározott mértékben 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.

18. 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;

19. 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;

20. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,

2. sportegészségügyi berendezést,

3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.

21. 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;

22. 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;

23. 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: Pécs, 2019. 07. 30.
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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 kedvezményezett státuszáról

Alulírott Katics József, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Pécsi Vizilabda Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)

aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Pécsi Vizilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül. 

☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.] 

☑ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. 
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: 
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert)
sportszervezet, vagy 
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz.] 

☐  a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 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 - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) 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. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre

kerülnek.

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

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

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6

Alulírott Katics József, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Pécsi Vizilabda Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)

aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a
Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési
támogatásként nyújtható. 
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak: 

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű gazdasági célú használat Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei

   

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] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott
vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon
átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett 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: Pécs, 2019. 07. 30.

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

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló

jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. §

40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet

folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

4A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

5Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az

érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

6Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

7Lásd a 3. pont szerint!

8Lásd 5. lábjegyzet!
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ÁFA Nyilatkozat

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2019/2020-as 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.

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2019/2020-as 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.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

Közreműködői költségek támogatása

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Vízilabda

Szövetséget haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

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

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

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség az 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 Vízilabda Szövetség

az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Pécs, 2019. 07. 30. Katics József 
ügyvezető 

Pécsi Vizilabda Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2017. július 1. - 2018. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2017 21 771 771 Ft Ft TAO támogatás 0 Ft

2018 22 487 196 Ft Ft TAO támogatás 0 Ft

2019 0 Ft Ft TAO támogatás 19 979 033 Ft

44 258 967 Ft 19 979 033 Ft

Kelt: Pécs, 2019. 07. 30.

..........................................................
aláírás
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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 8 8 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 2 100%

Edzőtáborok száma db 3 4 33%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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 -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-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 19 373 296 Ft 199 720 Ft 399 000 Ft 19 972 016 Ft 19 972 016 Ft 39 744 312 Ft 39 944 032 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 15 311 973 Ft 156 434 Ft 175 000 Ft 15 643 407 Ft 6 704 317 Ft 22 191 290 Ft 22 347 724 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 311 973 Ft 156 434 Ft 175 000 Ft 15 643 407 Ft 6 704 317 Ft 22 191 290 Ft 22 347 724 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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 34 685 269 Ft 356 154 Ft 574 000 Ft 35 615 423 Ft 26 676 333 Ft 61 935 602 Ft 62 291 756 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

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

ÁFA nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_nyilatkozat_1556624221.pdf (Szerkesztés alatt, 478 Kb, 2019-04-30 13:37:01) 11f438d91754e9252c2da00611dc2ecfc411c6347bee22da16feebcb7ed4261a

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)

pecsivizilabdakft.alairasiminta_1556535831.pdf (Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2019-04-29 13:03:51)
a20532fabb33484d1725f83b230c5c7fbc07b489c150d6e95c7c32003b6a2a45

De Minimis nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

deminimis_nyilatkozat_1556624209.pdf (Szerkesztés alatt, 595 Kb, 2019-04-30 13:36:49)
f8d1a8d4c77e850ccfbbee8b5a90ee4c3f0c08cf339607c8f9bc4cdca6c85ff6

Egyéb dokumentumok

arajanlat_ergometer_1556624253.pdf (Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2019-04-30 13:37:33)
3ec95671fb50aae64cc6873053641f94b7aa521f2c7c09b1ddf621c24330d4f8

led_muszaki_leiras_perimeter_7.62_1556624270.pdf (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2019-04-30 13:37:50)
f54beec7373a9a9f4be03b83d3c14e059aacd3f75df2cfeeca38c3336df1979f

pvsk_vizilabda_ledperimeter_1556624280.pdf (Szerkesztés alatt, 275 Kb, 2019-04-30 13:38:00)
b222e8202e3568f63eea98161bea499ab7d7b01d7e9bd65c3f80f34aa7ae7702

vevoiajanlat_pvskmecsek-fuszert_i_1556624285.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2019-04-30 13:38:05)
95fa7f030f0d9330f6fee45e37faa316c0005cf9f678b24a7b6a617dfccd4c2a

arajanlat_pvsk_vizilabda_ledperimet_1564041945.pdf (Hiánypótlás, 275 Kb, 2019-07-25 10:05:45)
923eaedb37bfd1bcc370dcc2eba0c7e9a74543bf00747e6ea68ceb5fea9dd3a2

Egyedi kérelem adatlap
Kitöltendő dokumentum letöltése

kieg_kerelem_1556630871.pdf (Szerkesztés alatt, 884 Kb, 2019-04-30 15:27:51) dac9b8c9062f8f38f492e5364408f666cba7f6e72c6e72531394249ffabe5354

egyedi_kerelem_adatlap_1556630877.xlsx (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2019-04-30 15:27:57)
772ff3a0af14966221f57fe4b3e5cfa6322c9176e06b71781d9920f54162c0bc

Nyilatkozat egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ról

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_egy_es_ugyanazon_1556624237.pdf (Szerkesztés alatt, 906 Kb, 2019-04-30 13:37:17)
b060e45a4fd700264397a18ea26b1238e22de9d691f2c0443b6ad25ba97c61cd

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_1556624177.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-30 13:36:17)
5d4d36119953ac095486d8bae444bbb67dda9166c907bfbe87090a9924420054

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

pv_cegkivonat_190719_1563539143.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2019-07-19 14:25:43) f3374d81298c968c62a8a3a50519b949a5db90f078f7c29c5b06c51d125cddd3

pv_cegkivonat_190418_1556091714.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-24 09:41:54)
fa916942387b7e2971bfd2631ea0563e78324a7e03b410f9e6d0ba849793a959

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

tao_eljdij_2019_20_1556536386.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2019-04-29 13:13:06) e631fa2bda7f1280f39eb30e22c87a886fba5df6bf1f7a0c40a2bc92f81f47ed

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

nav_pv_190725_1564055171.pdf (Hiánypótlás, 371 Kb, 2019-07-25 13:46:11) 8590777facea50c0fab800ae960b0820c49d3d3d38da22687dcc806d58910dee

nav_pv_190410_1556091604.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2019-04-24 09:40:04) fa450fb9c7b07d4a70e899f93e95c4f4eb15a0a7e969407cda296f666dc7706a

2.sz. nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1556624198.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-30 13:36:38) 3416105fe7d5e9873e54e440cd8852f80415edca534f1215d697bd0c444953a1

Chilkó Márton végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

chilko_m_oklevel_1556535551.pdf (Szerkesztés alatt, 355 Kb, 2019-04-29 12:59:11) 876603395133f7765b669d2fa3c8694917cec203510176bf3dcc2ff1a20d362a

De Blasio Domenico végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

okleveldeblasio_1556535582.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2019-04-29 12:59:42) 31c05f441dd5d481b0f1e48d461a1f152034ab98b6090c54b91ac1a57caa4a8c

Francsicsné Vinkó Krisztina végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
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oklevel_vinko_krisztina_1556535618.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2019-04-29 13:00:18)
192c442d07396f433dc3de633348bbee1f783a52e933c42a30025a9fbe722c0e

Horváth Zsombor végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

horvath_zsombor_erettsegi_1556535656.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-29 13:00:56)
589e7a926e8acdd37c5f3072d46f1ebad683f73fd0d76c02a04d7473eebf5dbc

Lukács Gergely végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

lukacsvegzettsegek_1556535688.pdf (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2019-04-29 13:01:28)
e41d4f91447a7086005429a596b21228b32b4e467ed136489d8270d4368e4551

licenszvizilabdalukacs_1556535709.pdf (Szerkesztés alatt, 363 Kb, 2019-04-29 13:01:49)
6c50e2e559f9865de4060bdd12ea7734aa93ad7d2afe69882ee8f0588f043bbf

Szarvas Tibor végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

szasvast.bizonyitvany_1556535752.jpg (Szerkesztés alatt, 590 Kb, 2019-04-29 13:02:32)
ae4071f16fb35105d2d635f3d186d7c4409ba9b0b34171524389777cdb9b5c65

Szarvas Tibor végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

sportszervezoi_diploma_szt_1556535776.pdf (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2019-04-29 13:02:56)
ed2f0327a759a69e9960cca84a831ee238456bd558ddc2d3d409e657bffce630

Józsa Ottó végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

jo_erettsegi_1556535797.jpg (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2019-04-29 13:03:17) 97b1ce57f0c264cece933e188a473f0e9b1963ca14b6355ab2843809372b106a

Katics József végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

dimplomakaticsjozsef_1556535916.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2019-04-29 13:05:16)
db6a3d5fc25e25140ad15c546041594bda11aade6dd840837ae8f1d1c52e20cf
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