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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

A kérelmező szervezet teljes neve

POLO SPORT CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve

POLO SC

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Alanya az ÁFA-nak

Bajnoki osztály:

Egyéb

Adószám

18096538-2-41

Bankszámlaszám

65700134-10121090-00000000

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1032

Város

Budapest

Közterület neve

Szőlő

Közterület jellege

utca

Házszám

90

Épület

Lépcsőház
Ajtó

Emelet
634

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

1032

Város

Budapest

Közterület neve

Szőlő

Közterület jellege

utca

Házszám

90

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

634

Telefon

+36 20 921 38 08

Fax

0

Honlap

http://polosc.hu

E-mail cím

rottlerantal@gmail.com

E-mail cím

rottlerantal@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Rottler Antal

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 921 38 08

2018-08-23 14:49
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Rottler Antal

E-mail cím

+36 20 921 38 08

rottlerantal@gmail.com

A programban foglalkozott közreműködő adatai
Cég neve

Képviselő neve

Reorg-Consult Kft

Antal Ferenc

Mobiltelefonszám
+36 1 792 08 07

E-mail cím
info@reorg-consult.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Hajós Alfréd Sportuszoda

Magyar Állam

Nemzeti Sportközpontok

változó

Felk. és versenyeztetés

Budapesti Honvéd Uszoda

Magyar Állam

HMEI Zrt

változó

Felk. és versenyeztetés

Bajza utcai Általános Iskola

Bp. Főváros VI.ker. Önk.

Bp. Főváros VI.ker. Önk.

változó

Felk. és versenyeztetés

Kastélydombi Uszoda

Bp. Főváros XVIII.ker. Önk.

Városgazda XVIII.ker.NP Kft

változó

Felk. és versenyeztetés

Vizesnyolcas Uszoda és Szabadidő
Szentendre
K.
Város Önk.

Aquapalace Kft.

változó

Felk. és versenyeztetés

Gyáli Tanuszoda

Nemzeti Sportközpontok

változó

Felk. és versenyeztetés

Magyar Állam

2018/19 évad - Sportszervezet versenyengedéllyel rendelkező sportolóinak adatai
Felnőtt játékosok száma
0

Felnőtt csapatok száma
0

UP játékosok száma
95

UP csapatok száma
6

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1999-08-30
Látványcsapatsport szövetségi tagság
megszerzésének időpontja:

1999-08-30

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

2018-08-23 14:49

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

0

0

0

Állami támogatás

0

0

0

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.19

0.3

0.3

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

39.5

54.4

55

Egyéb támogatás

2

0.28

0.3

Összesen

41.69

54.98

55.6

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

21.8

25.4

26

Működési költségek (rezsi)

1.5

2.35

2.5

Anyagköltség

7.1

6.4

7

Igénybe vett szolgáltatás

21.7

14

15

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0

0

0

Összesen

52.1

48.15

50.5

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2016

2017

2018

Utánpótlásra fordított összeg

40

70

90

Működési költségek (rezsi)

1.5

2.35

2.5

2018-08-23 14:49
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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 támogatás

Közreműködői

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

998877

19978

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0

0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0

0

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatás

94997725

1899954

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0

0

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0

0

Versenyeztetés

0

0

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj

2018-08-23 14:49
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A POLO Sport Club évek óta segít növelni a magyar vízilabda utánpótlás bázisát. Egyre több sikeres, nálunk nevelkedett tehetség jut el az élsport világába is.
Edzéseink Budapesten több helyszínen valósulnak meg, mivel az egyre növekvő utánpótlás-létszám miatt folyamatosan keressük az edzésre, versenyzésre alkalmas
helyszíneket. Egyesületünk továbbra is elkötelezett a utánpótlás bázis növelése mellett, hogy egyre több gyermek űzhesse ezt a hazai sikersportágat.
Sportegyesületünk felvállalta és meg is szerveztük, hogy azokban a leány bajnokságokban, ahol részt veszünk, csapatainkban játszhatnak más egyesületek
fiúcsapatainál lévő kisleányok. Szerencsére kettős igazolással erre van lehetőség. A leánybajnokságokban való szereplésük közös edzéseket és közös felkészülést
igényel. Megteremtettük a közös edzések lehetőségét, hogy a leány bajnokságban is a csapatunk tagjaként részt tudjanak venni. Szakmailag nagyon fontos, hogy a
kisleányok ne csak fiúkkal, hanem leányokkal is játszanak, meccseljenek, hiszen a sportági sajátosságok a női/leány játékosoknál más stílust kívánnak.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Éves költségvetésünk alapjait a havi kiadások jelentik, ezek főként a bér- és járulékköltségek. A nevezési és igazolási díjak kifizetése a bajnoki szezont megelőzően
történik, várhatóan augusztusban. A sportpályák, sportlétesítmények, és a kapcsolódó belépők, öltözők használati díja is előreláthatólag havi rendszerességgel
jelentkező költségek. Az utazásokkal járó költségek alkalmanként jelentkeznek mérkőzésekre történő utazások során, illetve nyáron edzőtáborok időszakában
sűrűbben. Ezekhez a kiadásokhoz kapcsolódnak étkezés-szállás kiadások, ezek is nyáron kerülnek kifizetésre. A sportfejlesztési programunkban felsorolt
sporteszközök beszerzése valószínűleg két ütemben történik meg, várhatóan első ütem 2018 szeptemberében, a második várhatóan 2019 januárjában.

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 POLO Sport Club sportfejlesztési célkitűzései szinte teljes mértékben szolgálják a Magyar Vízilabda Szövetség középtávú célkitűzéseit. A klub fő profilja továbbra is
a minőségi utánpótlás nevelés, illetve programjaink fejlesztése. A klub női utánpótlás fejlesztési célkitűzései az első számú célok. Szakmailag fontos a megfelelő
edzések tartása a lányoknak és klubunk ehhez próbál megfelelő légkört biztosítani a növekvő számú leány utánpótláskorú játékosainkkal.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési programunknak inkább érezhető társadalmi, mint gazdasági hatása. Egyre több gyermekkel tudjuk megszerettetni a sportot és az egészséges
életmódot, hogy életük más területein is tudják kamatoztatni azt, amit ez a sportág ad nekik. A bérelt uszoda, a sportszergyártó cégek, valamint az edzőtáborok
szolgáltatói is profitálhatnak a club sikeres működéséből. Azonban tisztában kell lenni a felmerülő kockázatokkal is. Ha nem sikerül megfelelő utánpótlást megfelelő
módon kialakítani, vagy az uszoda bérleti díját kifizetni, akkor az előnyök veszélybe kerülhetnek. A kockázatok jelentős része azonban előre tervezéssel és folyamatos
kommunikációval kiküszöbölhető.

2018-08-23 14:49
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások (Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.
Sportszakember neve

Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat
kiállítójának neve

Szak

Végzettség

Indoklás

Végzettséget
igazoló
dokumentum

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2018-08-23 14:49

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Informatikai, műszaki
berendezés

Kamera (analóg, digitális)

db

2

200000

400000

Informatikai, műszaki
berendezés

Kamera állvány

db

1

20000

20000

Informatikai, műszaki
berendezés

Külső merevlemez

db

4

25000

100000

Informatikai, műszaki
berendezés

Laptop

db

2

200000

400000

Informatikai, műszaki
berendezés

Memória kártya (mini SD)

db

5

15000

75000

Informatikai, műszaki
berendezés

Egér (optikai, wireless)

db

3

4000

12000

Informatikai, műszaki
berendezés

Nyomtató (multifunkcionális)

db

1

150000

150000

Informatikai, műszaki
berendezés

GoPro kamera

csom

2

120000

240000
1 397 000 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen
támogatás
968910

2018-08-23 14:49

Ell. szerv. fiz. díj

9989

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

19978

998877

Önrész (Ft)

428090

Elszámolandó
összeg
1416978

Teljes ráfordítás
(Ft)
1426967
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 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

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0

0

0

0

0

0

0

Utóf.

0

0

0

0

0

0

0

2018-08-23 14:49
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
2018/19 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése
Tényleges csapatok
száma

6

Látens csapatok
száma

2

Elméleti gyereklétszá
m

160

Tényleges
gyereklétszám

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

6

95

95

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú

50

2

Gyermek leány

15

1

Serdülő fiú

8

1

Serdülő leány

11

1

Ifjúsági fiú

0

0

Ifjúsági leány

11

1

Összesen

95

6

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás
Versenyző neve

NSSZ szám

Felnőtt / UP válogatottság
dátuma

OB I-es szereplés bajnoki
évada

Sportszervezetünkben igazolt versenyző (tól –ig)

Leimeter Dóra

MVLSZ007888

2017-01-24

2011/2012- 2017/2018

2011-09-01

- 2013-09-01

Mchunu Hlengiwe

MVLSZ009782

2016-09-19

2011/2012- 2017/2018

2011-09-01

- 2014-09-01

Magyari Alda Manon

MVLSZ011487

2016-09-19

2013/2014-2017/2018

2011-09-01

- 2018-09-01

Ármai Zita

MVLSZ011485

2017-08-15

2013/2014-2017/2018

2011-09-01

- 2017-09-01

Muzsnay Fanni

MVLSZ010949

2017-08-15

2014/2015-2017/2018

2015-09-01

- 2017-09-01

Kövesdi Vivien

MVLSZ001530

2011-10-15

2008/2009-2017/2018

2011-09-01

- 2013-09-01

Garda Krisztina

MVLSZ006738

2016-08-15

2009/2010-2017/2018

2011-09-01

- 2013-09-01

Kiss Alexandra

MVLSZ009203

2018-01-29

2011/2012-2017/2018

2011-09-01

- 2013-09-01

Petővári Luca

MVLSZ011485

2017-08-20

2013/2014-2017/2018

2015-09-01

- 2017-09-01

2018-08-23 14:49
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2018/2019-es támogatási időszakban maximálisan igényelhető teljes támogatás UP jogcímen
Sportszervezet
kategória
besorolása

A

Alaptámogatás
összege

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás
Válogatott/OB1es játékosok
száma

800 000 Ft

9

Igényelhető
összeg
játékosonként

Igényelhető támogatás
összesen
játékosonként

Igényelhető
összeg
összesen

40 000 Ft

360 000 Ft

1 000 000 Ft

Gyerekek száma alapján
igényelhető maximum
támogatás

95 000 000 Ft

2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

M. e.

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés,
ruházat

Sportfelszerelés, ruházat

db

92

100000

9200000

Sporteszköz,
berendezés

Sporteszköz, berendezés

db

92

50000

4600000

184

150 000 Ft

13 800 000 Ft

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

Megnevezés

M.e.

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

Gyógyszer

alap gyógyszercsomag

db

2

50000

100000

Diagnosztikai eszköz

Pulzusmérő óra

db

4

80000

320000

Diagnosztikai eszköz

Vérnyomásmérő
(nyugalmi)

db

2

15000

30000

Gyógyszer

KINESIO TAPE (6-os
csomag)

db

10

15000

150000

Gyógyszer

TAPE ragasztó spray
(283 g)

db

10

4800

48000

Diagnosztikai eszköz

Orvosi táska felszerelve

db

2

20000

40000

30

184 800 Ft

688 000 Ft

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

Bérleti díj / óra

Heti órák száma

Hetek száma

Bérleti díj összesen

Uszoda

17431

34

36

21335544

Szárazföldi edzés helyszín

13500

3

42

1701000

Edzőtábor

20000

18

1

360000

50931

55

79

23396544
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2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember megnevezése

Korosztály

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

**********

Ifjúsági leány

80

12

250 000 Ft

48 750 Ft

3 585 000 Ft

**********

Serdülő fiú

132

12

485 000 Ft

94 575 Ft

6 954 900 Ft

**********

Gyermek fiú

60

12

225 000 Ft

43 875 Ft

3 226 500 Ft

**********

Gyermek leány

132

12

485 000 Ft

94 575 Ft

6 954 900 Ft

**********

Ifjúsági leány

132

12

485 000 Ft

94 575 Ft

6 954 900 Ft

**********

Gyermek fiú

132

12

485 000 Ft

94 575 Ft

6 954 900 Ft

**********

Ifjúsági leány

160

12

600 000 Ft

119 708 Ft

8 636 496 Ft

**********

Serdülő leány

132

12

485 000 Ft

94 575 Ft

6 954 900 Ft

960

96

3 500 000 Ft

685 208 Ft

50 222 496 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Sportszakember neve

Munkakör

Edzett
csapatok
száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló
okirat kiállítójának neve

Szak

Végzettség

Melléklet

**********

Masszőr

6

Minerva

Gyógy- és
Sportmasszőr

Gyógy- és Sportmasszőr

**********

Edző

1

Hajdú-Bihar Megyei Önk

Vízilabda

Sportoktató

**********

Edző

1

TF

Vízilabda

Szakedző

**********

Edző

1

Testnevelési Egyetem

Vízilabda

Edző

**********

Kapusedző

3

SE TF

Vízilabda

Sportedző

**********

Edző

1

SE TF

Vízilabda

Sportedző

**********

Edző

2

TF

Vízilabda

Edző

**********

Edző

1

SE TF

Vízilabda

Sportedző

2018/19 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
Helyszín

Napok száma

Tervezett ráfordítás

Belföldi

5

5255000

Külföldi

5

2080000

10

7335000

2018/19 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat
Úti cél

Személyszállítási költségek
típusa

Mennyiség

Mennyiségi egysé
g

Egységár

Összesen

Bajnoki
mérkőzés

Busz nagy (>20 fő)

1900

km

400

760000

Bajnoki
mérkőzés

Busz kicsi (<20 fő)

1000

km

250

250000

Edzőtábor
belföld

Busz nagy (>20 fő)

550

km

400

220000

Edzőtábor
külföld

Busz nagy (>20 fő)

2000

km

400

800000
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

13800000

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

688000

Személyszállítási költségek

2030000

Nevezési költségek

2347000

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1937500

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

946556

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

23396544

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

7335000

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

50222496

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0

Összesen

102703096

2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.
Közvetlen
támogatás
92147793

2018-08-23 14:49

Ell. szerv. fiz. díj

949977

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

1899954

94997725

Önrész (Ft)

10555303

Elszámolandó
összeg
104603050

Teljes ráfordítás
(Ft)
105553027
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2018-08-23 14:49

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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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.

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2018-08-23 14:49

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Versenyeztetés
A 2018/19-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Részvételi,
nevezési díjak

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

Ifjúsági leány

0

0

Serdülő leány

0

Gyermek leány

Tagsági díj

Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre
kerülő díjak

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyermek fiú

0

0

0

0

0

0

0

Serdülő fiú

0

0

0

0

0

0

0

2018/19 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2018-08-23 14:49

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

19978

19978

9989

29967

Utánpótlás-nevelés

1899954

1899954

949977

2849931

Összesen

1919932

2879898

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések elkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatási igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a közreműködő.

Utánpótlásnevelés

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések elkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatási igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a közreműködő.

2018-08-23 14:49
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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: Budapest, 2018. 08. 23.

2018-08-23 14:49
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Nyilatkozat 2
Alulírott Rottler Antal (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett 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.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. 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.
Kelt: Budapest, 2018. 08. 23.
..........................................................
aláírás
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Rottler Antal (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó POLO SPORT CLUB (kedvezményezett neve)
aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a POLO SPORT CLUB (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: nevelési ktsg térítés, kieg.tám.

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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
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nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Budapest, 2018. 08. 23.

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

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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ÁFA Nyilatkozat
A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Jogcím

Bruttó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

Nettó*

*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: Budapest, 2018. 08. 23.
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Rottler Antal
elnök
POLO SPORT CLUB
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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

2016

0

HUF

2017

0

HUF

2018

0

HUF

0 Ft

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

60000000
60 000 000 Ft

Kelt: Budapest, 2018. 08. 23.
..........................................................
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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

Edzőtáborok száma

db

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

7

8

0.1428571428571

1

2

1

Egyéb indikátorok:

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

U18

fő

U17

fő

U16

fő

U15

fő

leány

11

15

0.3636363636364

leány

11

15

0.3636363636364

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyi eszköz beruházás

968910

9989

19978

998877

428090

1416978

1426967

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

968910

9989

19978

998877

428090

1416978

1426967

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0

0

0

0

0

0

0

- ebből utófinanszírozott

0

0

0

0

0

0

0

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

92147793

949977

1899954

94997725

10555303

104603050

105553027

Képzés

0

0

0

0

0

0

0

- ebből általános képzés

0

0

0

0

0

0

0

- ebből szakképzés

0

0

0

0

0

0

0

Versenyeztetés

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

93116703

959966

1919932

95996602

10983393

106020028

106979994

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0
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Tárgyi
15000

Utánpótlás
10000

Képzés
0

Versenyeztetés
0

Összesen
25000
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A kérelemhez tartozó mellékletek (37 darab)
ÁFA nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_nyilatkozat-alairt_1524908359.pdf (Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2018-04-28 11:39:19)
40d2306d5599c34b2eb348a6cacbf7228171d803a53b13d6dcea16651e04dbf8
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)
polosc_rottler_alairasi_1461228576__1524578760.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2018-04-24 16:06:00)
fdb8cc839dd1c9e55a1ed5b3a0a06afd58e951084ccda7638846b9e6381dce8e
De Minimis nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
polosc_deminimis_nyilatkozathpja_1534327114.pdf (Hiánypótlás, 485 Kb, 2018-08-15 11:58:34)
1d1d21109b5dfbe5ef5d9fabf80e04ac854aab61373da8af10fde3d1d11b5e42
de_minimis_nyilatkozat-alairt_1524908352.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2018-04-28 11:39:12)
1896bd7a181e8ecc9e1e6ea28f56903897e6d92fb6d389baa9321726227b32c5
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat-alairt_1524908333.pdf (Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2018-04-28 11:38:53)
a0aaa9b906daa0a620af0e7d31c5756ac9524e9aa2a24b14999043b858b4db55
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége részletező táblázat
polosc_szallasetkezesreszletes_20_1534327250.pdf (Hiánypótlás, 32 Kb, 2018-08-15 12:00:50)
43267d9312162574b5c45339d4517e654d54c6ede70a6bc140bbfa7e4e848085
polosc_szallasetkezesreszletes_20_1524909151.pdf (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2018-04-28 11:52:31)
129492d08f1ec5494d3e478cb58e07f473822e3a0ad166d24c1f222a76c6c28e
Foglalkoztatott közreműködővel kötött szerződés/eljárási képviseletet alátámasztó dokumentum (meghatalmazás)
kozremukodoiszerzodes_2018-19_polo_1534327279.pdf (Hiánypótlás, 6 Mb, 2018-08-15 12:01:19)
75707119692c37e3ccd9411c3ca60f1c34cd540946819b3d32d160d7e6071bac
kozremukodoiszerzodestervezet_2018_1524854360.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2018-04-27 20:39:20)
75707119692c37e3ccd9411c3ca60f1c34cd540946819b3d32d160d7e6071bac
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonatpolo2018.04.16._1524578701.pdf (Szerkesztés alatt, 179 Kb, 2018-04-24 16:05:01)
0cfa98a7482b2525be21374dd8b95b8bf0be8e3e9fc725b34fe8d1686e08b2e4
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
tranzakcioreszletei2018.04.25.25_1524737037.doc (Szerkesztés alatt, 188 Kb, 2018-04-26 12:03:57)
9d8989ec6e495e9ce49bfeb9f87472bb6cd90b2f2114df2ce55531a4a7941a63
tranzakcioreszletei2018.04.26.10_1524737041.doc (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2018-04-26 12:04:01)
4bed62bbf83ae1dc8896ac7b308d688281798322483d085cd4362d6cffdc28fd
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_003_03061_201_1534327300.pdf (Hiánypótlás, 57 Kb, 2018-08-15 12:01:40)
92203e528ca19e2ca1fffe2b30982fddaaef36bd2982f102ff26f18084c340c7
koztart_opten_kerelem_002_03061_201_1523866443.pdf (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2018-04-16 10:14:03)
c937a7d47edeadf21b3ee74c40e5b5defc215c469196f7008a994cde9509e7b9
2.sz. nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2sz_nyilatkozat-alairt_1524908342.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2018-04-28 11:39:02)
ceacd49d800813caa043e1deba499b0bce4379aad93155cdd2e4d0dd50934161
Rendezési, felkészítési képzési költségek részletezése
polosc_rendezesiktsgreszletezes_1_1534327104.pdf (Hiánypótlás, 30 Kb, 2018-08-15 11:58:24)
27515a33486f145202c19466282099cc683368261093a11c128fd5f8883efb92
polosc_rendezesiktsgreszletes_201_1524909294.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2018-04-28 11:54:54)
c83ed4fc44a9db9fbef1408b72be8822432028813d8298224204ea1009df1e21
A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése
polosc_berletidijreszletezes_180_1534327096.pdf (Hiánypótlás, 39 Kb, 2018-08-15 11:58:16)
f0b33e01adcbce454fec5b8f7b7a39f6c2aac6622a8266b26291e5a5095330ad
polosc_berletidijreszletes_20182_1524908805.pdf (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2018-04-28 11:46:45)
e0fb56caefa50bb8a42d7955d7c7d7a2ca7c2d5a16f2504a6bfa7310bc06947c
Bálint Rebeka végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
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be/SFPHP01-03061/2018/MVLSZ
balintrebeka_1534327144.jpg (Hiánypótlás, 620 Kb, 2018-08-15 11:59:04) 9a7ebca754f89a52ca862244056818b5dc727b9b65f315f7562a4e77bcbe81a7
balintrebeka_1524575225.jpg (Szerkesztés alatt, 620 Kb, 2018-04-24 15:07:05) 9a7ebca754f89a52ca862244056818b5dc727b9b65f315f7562a4e77bcbe81a7
Baráth Zsolt végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
barathzsolt_1534327151.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-08-15 11:59:11) b617776b57c1d698640232d4f7db1d3efab246d75adda44dd454d474d2c0c9ab
barathzsolt_1524575272.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-24 15:07:52) b617776b57c1d698640232d4f7db1d3efab246d75adda44dd454d474d2c0c9ab
Kun György végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
kungyorgy-licence_1534327160.pdf (Hiánypótlás, 49 Kb, 2018-08-15 11:59:20) 24d97de52b6caad8f86f007c5bb9208e2040814825f53aef0c5e79037a1f93e6
kungyorgy-vizilabdaedzoioklevel_1524657749.jpg (Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2018-04-25 14:02:29)
915d8fa2456719352704b96dc12a71fee0315bc3b5f61a9ca4c461beed5e1647
kungyorgy-licence_1524657753.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2018-04-25 14:02:33) 24d97de52b6caad8f86f007c5bb9208e2040814825f53aef0c5e79037a1f93e6
Martinovics László végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
martinovicslaszlo_1534327169.pdf (Hiánypótlás, 90 Kb, 2018-08-15 11:59:29) 105595c94a4d947c22aa391e6e4a96f0ea9283586e20bb4d8b8827cf47b2b708
martinovicslaszlo_1524575333.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2018-04-24 15:08:53)
105595c94a4d947c22aa391e6e4a96f0ea9283586e20bb4d8b8827cf47b2b708
Matusch Mark kapusedző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
matuschmark_1534327178.jpg (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-08-15 11:59:38) 02d1dbb9783a9b9b3fceec6bc5d196cc26aec207094d024f5f0c9240786b8af3
matuschmark_1524575359.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-24 15:09:19) 02d1dbb9783a9b9b3fceec6bc5d196cc26aec207094d024f5f0c9240786b8af3
Menczinger Melinda végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
menczingermelinda_1534327189.pdf (Hiánypótlás, 515 Kb, 2018-08-15 11:59:49) 17ccdb4fcfa6d73e950575b29ead9d14c175594feec12db3ea0f21c729c8bc50
menczingermelinda_1524575405.pdf (Szerkesztés alatt, 515 Kb, 2018-04-24 15:10:05)
17ccdb4fcfa6d73e950575b29ead9d14c175594feec12db3ea0f21c729c8bc50
menczingermelinda2_1524575408.pdf (Szerkesztés alatt, 421 Kb, 2018-04-24 15:10:08)
075cd361f6c591387ebc34f55e3ad00ba2fc9ff296387342695c8f4ce7034de2
Rottler Antal végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
rottlerantal_1534327197.pdf (Hiánypótlás, 485 Kb, 2018-08-15 11:59:57) 1faa36bd88bf83caf13daded3f9405b33d7552ac2d316e074f3409ecd9c8a14f
rottlerantal_1524575438.pdf (Szerkesztés alatt, 485 Kb, 2018-04-24 15:10:38) 1faa36bd88bf83caf13daded3f9405b33d7552ac2d316e074f3409ecd9c8a14f
Törőcsik Attila végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
torocsikattila_1534327212.pdf (Hiánypótlás, 3 Mb, 2018-08-15 12:00:12) 2a816feebf824925bc00af120e8e2fb3db0acbc68cb88eb6faa53f32097c4c48
torocsikattila_1524575476.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-24 15:11:16) 2a816feebf824925bc00af120e8e2fb3db0acbc68cb88eb6faa53f32097c4c48
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