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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Penta GRC Sport Kft

A kérelmező szervezet rövidített neve

-

Gazdálkodási formakód

113

A kérelmező szervezet státusza:

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

NBI

Utánpótlás csapat:

Nincs

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

26100753-2-13

Bankszámlaszám

11600006-00000000-79985705

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Igen

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás szponzori támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás szponzori támogatás
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

2100

Város

Gödöllő

Közterület neve

Méhész

Közterület jellege

köz

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2100

Város

Gödöllő

Közterület neve

Méhész

Közterület jellege

köz

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 394 43 35

Fax

-

Honlap

http://grcvolley.hu/

E-mail cím

pentagrckft@gmail.com

E-mail cím

pentagrckft@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Laza Bálint

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 394 43 35
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Szénásiné Reiss Judit

+36 20 344 29 27

E-mail cím
pentagrckft@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Gödöllői Petőfi Sándor Általános
Iskola

Gödöllő Város
Önkormányzata

Gödöllői Sport
Közalapítvány

6,5

Felkészülés

Török Ignác Gimnázium

Gödöllő Város
Önkormányzata

Gödöllői Sport
Közalapítvány

2,5

Felk. és
versenyeztetés

SZIE csarnok

Szent István Egyetem

SZIE Sport Nonprofit Kft

2

Felk. és
versenyeztetés

Milyen egyéb röplabda sportszervezettel van együttműködési megállapodása
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Bajnoki osztály

Gödöllői Röplabda Club

2100 Gödöllő Méhész köz 5

felnőtt csapatok működtetése

NBI

Sülysápi Sport Egyesület

2241 Sülysáp Dózsa György út 110

felnőtt csapatok működtetése

NBI

Tatabányai Röplabda Sport Egyesület

2800 Tatabánya Vadász utca 113

felnőtt csapatok működtetése

NBI

Melléklet

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2017-08-04
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2017-08-04

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

217 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

111 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

328,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

14,1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

5 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

298,7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

10 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

328,8 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége
Kiadás
Működési költségek
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

7 186 680 Ft

143 734 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

468 335 Ft

9 367 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

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)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Az egyesület felnőtt női csapatának eredményessége a korábbi évekhez képest jelentősen visszaesett. Az elmúlt időszakban a felnőtt csapatunkban mindig volt 2-3
válogatott játékos, és a csapat is a magyar NB I élmezőnyéhez tartozott. A bajnokságban és a Magyar Kupában rendszeresen második, harmadik helyen végeztünk.
Az elmúlt szezonban viszont csupán csak az NB I végére jutottunk. E nagyfokú visszaesésnek az oka részben a korábbi meghatározó játékosaink eltávozása anyagi
okok miatt, részben az edzés lehetőségeink jelentős romlása. Vigasztaló számunkra az, hogy az utánpótlás képzésben jól állunk. Lelkes és jól felkészült edzői
gárdánk utánpótlás munkájának eredményeként az elmúlt években kétszer is valamennyi korosztályos utánpótlás csapatunk bejutott a 6-os országos döntőbe, és 6
játékosunk is bekerült a különböző országos válogatottakba. Évente újabb kezdő csoportokat indítunk, egyesületünk játékos létszáma jelenleg meghaladja a 120 főt.
Velük 7 fő csoport edző és külön 1 fő erőfejlesztő edző foglalkozik. Sajnos az eredmények mellett már elkezdődött a tehetséges saját nevelésű játékosok elcsábítása
jobb anyagi feltételek ígérgetésével. Legnagyobb problémánk jelenleg az , hogy sem az egyesület, sem az egyesülettel együttműködési megállapodást kötött Penta
GRC Sport Kft. nem rendelkezik az edzések lebonyolítására alkalmas teremmel/csarnokkal. A különböző utánpótlás csoportjaink tornaterem problémáit/hiányát csak
úgy tudjuk megoldani, hogy gyakran fél-, vagy harmad pályán tartjuk meg az edzéseket. NB I-ben szereplő felnőtt csapatunknál – bármily hihetetlenül hangzik – ez
sincs megoldva. Bár a városi vezetés hosszú évek óta tervezi egy városi sportcsarnok felépítését, ebből jelenleg sajnos még semmi sem valósult meg. Van ugyan az
egyetemnek egy megfelelő sportcsarnoka, de ehhez jelenleg edzésekre csak heti egy alkalommal tudunk hozzájutni. Az első osztályban szereplő csapatunk a hét
többi napján különböző tornatermekben tartja edzéseit (és cipeli magával a labdákat, felszereléseket). Ez teljesen méltatlan és abszurd egy NB I-es egyesülethez. Az
szakosztályon belül mind sportszakemberek, mind sportolók tekintetében tapasztalt erős fluktuációt javarészt ennek tudhatjuk be. További problémát jelent, hogy a
városi tornatermek kihasználtsága elérte a kapacitásmaximumot. A felnőtt csapatnak komoly nehézséget jelent heti 4-5 edzés lebonyolítására is termet szerezni,
ezen felüli edzésszám pedig jelen körülmények közt elképzelhetetlen.

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

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 TAO támogatás nemcsak lehetőségeket teremt, de egyben felelősséget is annak ésszerű, átgondolt felhasználására. Koncepciónk kialakításánál ezért figyelemmel
voltunk a Magyar Röplabda Szövetség sportágfejlesztési stratégiájára. Főbb célkitűzéseink: - a hivatásos és a szabadidősportolói létszám növelése; - a GRC által
kinevelt utánpótlás korú játékosoknak lehetőség adás első osztályban történő szereplésre; - a kiöregedett játékosokat edzői, illetve játékvezetői pályára terelése,
ehhez minden szakmai előképzést megadása; - amatőr városi és regionális bajnokság baindítása; - szenior amatőr városi és regionális bajnokság baindítása; iskolák közötti - nem hivatalos - bajnokságok beindítása, először városi,később regionális szinten; Nagy hangsúlyt fektetünk a helyi társadalmi érdekekre és
sportigényekre, és azok kielégítésére. Jelenleg is szorosan együttműködünk Gödöllő Város Önkormányzatával, aváros és a járás iskoláivalés egyesületeivel, mely
kapcsolatok fenntartása a jövőben is célunk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
2017/2018 támogatási időszakkal kezdődően a látvány-csapatsport támogatáson keresztül jelentős plusz forrásokhoz juthat a Club, amelynek megfelelő
felhasználásával kívántuk erősíteni szakmai és infrastrukúrális lehetőségeinket, valamint gazdasági helyzetünket. A versenysport jelenlegi magas színvonalának és
országosan kiemelkedő sportolói létszámának megtartása mellett fő célunk a szabadidős tömegbázis növelése, a sport és a röplabdázás elérhetővé tétele a fiatalok,
idősek és a családok számára, mely folyamat nem csak az emberek egészségi állapotára lehet kedvező hatással, de komoly közösségépítő eredménnyel is bír. Ezen
elképzeléseink összangban vannak azon kormányzati szándékkal, amely a rendszeres sportolást, egészség-centrikus életmód elterjesztését és népszerűsítését és
végső soron a napi rendszeres testmozgást végzők arányának növelését irányozza elő. A támogatásnak köszönhetően szervezetünk nagy terhet tud levenni a szülők
válláról, így élérhetővé téve a rendszeres sportolást a szerényebb anyagi körülmények közt élő családok gyermekei számára is. Célunk nem csupán fiatal
sportemberek, hanem erkölcsileg, morálisan képzett fiatalok nevelése, akik az élet egyéb területein (iskola, család, munka) is elsajátítják azt, amit a sport révén
megtanultak: türelem, kitartás, a kemény munka megbecsülése, fegyelem. A program által megvalósítandó infrastruktúrális körülmények fejlesztésével, és az ennek
köszönhető edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakemberek foglalkoztatásával az egyesület meg kívánja őrizni előkelő helyét az ország
utánpótlás-nevelő egyesületei között és további előrelépést tervezünk a következő években. Csapataink a továbbiakban is helyi játékosokból állnak, és a megvalósuló
körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és
a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely a TAO támogatáson felüli plusz bevételi forrást jelenthet. Sportfejlesztési programunk legsarkalatosabb eleme a pályázatban
szereplő infrastruktúrális fejlesztés, mivel ennek elmaradása társaságunk hazai tabellán való sikeres szereplését fogja megakadályozni, hisz az előbbiekben említett
korlátok – az edzéslehetőségek szűkös léte – a profi sport alapvető körülményei biztosításának és a korrekt szakmai munka elvégzésének lesznek gátjai.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Pozíció megnevezése

Adózás módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások (Ft/hó
)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

edző

EKHO

160

10

220 000 Ft

44 000 Ft

2 640 000 Ft

edző

EKHO

160

10

652 000 Ft

134 863 Ft

7 868 630 Ft

masszőr

EKHO

160

10

146 000 Ft

33 663 Ft

1 796 630 Ft

csapatorvos

Normál

80

10

150 000 Ft

35 250 Ft

1 852 500 Ft

560

40

1 168 000 Ft

247 776 Ft

14 157 760 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Munkakör

Végzettsé
g

Indoklás

Melléklet

edző

Edző

Sportedző
"B"

A felnőtt csapat felkészülését és versenyeztetését 2 szakképzett edző (vezetőedző és
másodedző) irányítja. A másodedző segíti a vezetőedző munkáját. Értékeli, javítja a
játékosok teljesítményét és meghatározza, mik az erényeik és gyengeségeik, melyeket
fejleszteni kell, hogy az egész csapat fejlődhessen. Tanácsot ad a játékosoknak
sportteljesítményük javításában. Segít a felszerelés, a mezek, és egyéb szükséges
eszközök kezelésében. Mérkőzések alkalmával résztvesz az ellenfelek
feltérképezésében és elemzésében.

edző

Edző

Szakedző
"A"

A sportolók minél színvonalasabb felkészítése és az edzések még hatékonyabb
megszervezése. Felméri a sportolók állóképességét, tehetségét, technikai
felkészültségét, értékeli teljesítményüket, kidolgozza edzéstervüket, levezeti az
edzéseiket, felkészíti őket a versenyekre. A sportszervező, -irányító sportszervezeteket
vezet, összehangolja az edzők, trénerek munkáját, sporteseményeket szervez, és
biztosítja a sporttevékenység gazdasági, szakmai, és személyi feltételeit. Éves
versenyprogram készítése Programegyeztetés a résztvevőkkel Program, ütemterv
figyelemmel kísérése Szükséges korrekciók végrehajtása (tervezett és nem tervezett
eredményesség szerinti módosítások, más versenyek beiktatása) Eredményesség
ellenőrzése, kiértékelése

masszőr

Masszőr

Nem
releváns

A sportolóink hosszú távú egészsége érdekében a bemelegítéshez és rehabilitációhoz
masszőr kollégát alkalmazunk.

csapatorvos

Csapatorvos

Nem
releváns

A csapatorvos, a játékosok megfelelő fizikai és egészségügyi állapotáért felel, valamint
a munkánkban jobban szeretnénk támaszkodni a sportorvostudomány legfrissebb
eredményeire, és módszereire, a megelőzés és utógondozás fontos szerepére, az
edzés regeneráló és segítő szerepére.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 971 080 Ft

71 867 Ft

143 734 Ft

7 186 680 Ft

7 186 680 Ft

14 301 494 Ft

14 373 361 Ft

2017-12-13 11:00

6 / 27

be/SFPHP01-00111/2017/MRSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

aláöltözet rövid alsó-felső

db

10

15 500 Ft

155 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

10

25 000 Ft

250 000 Ft

Sportfelszerelés

Utazómelegítő

db

10

25 000 Ft

250 000 Ft
655 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

aláöltözet rövid alsó-felső

A sportcsapat megfelelő felkészülése érdekében biztosítani kívánjuk minden játékos számára a szükséges sporteszközöket, és
sportfelszereléseket. Igyekszünk minden - a sporttoláshoz szükséges - eszközt,felszerelést biztosítani a játékosainknak,hogy az
anyagi terheket levegyünk a vállukról. A játékosok egységes megjelenésének, megfelelő öltözékének alapja az egységes öltözet.
Ezt segíti elő a közös öltözék.

sporttáska nagy

A csapat játékosai részére a mérkőzéseken és edzéseken szükséges sportfelszerelés. A sporttáskák beszerzésével kívánjuk
komfortossá tenni sportolóink utazását.

Utazómelegítő

Egységes, jó minőségű felszerelés biztosítása. Felnőtt csapataink egységes utazó melegítőben, edzőmelegítőben tudjanak
megjelenni a mérkőzéseken. A beszerzést sportcsapatunk létszámának növekedése, illetve az elhasznált, hiányos felszerelés
pótlása indokolja.

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

454 285 Ft

4 683 Ft

9 367 Ft

468 335 Ft

200 715 Ft

664 367 Ft

669 050 Ft

2017-12-13 11:00
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

0 Ft

2017/18 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

2017-12-13 11:00
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

Van-e olyan U10, U11, U13 csapata, amelyik bajnokságban indul: Nem releváns
Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is
(vegyes igazolások száma): 0
Ha van terem- és strandröplabdában is igazolt játékosa, akkor csak a terem-nél szerepeltessék.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
Korosztály

Női

Női (vállalt)

Női csapatok

Férfi

Férfi (vállalt)

Férfi csapatok

Csapatok összesen

U10 - manó

0

0

-

0

0

-

0

U11 - szupermini

0

0

-

0

0

-

0

U13 - mini

0

0

0

0

0

0

0

U14 (csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U15

0

0

0

0

0

0

0

U16 - serdülő (csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U17 - serdülő

0

0

0

0

0

0

0

U18 - ifjúsági (csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U19 - ifjúsági

0

0

0

0

0

0

0

U20 - junior (csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U21 - junior

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

2017-12-13 11:00
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

NBI

Együttműködési megállapodások alapján legmagasabb bajnoki
osztály:

NBI

Megállapított legmagasabb bajnoki osztály:

NBI

Igazolt játékosok száma:

0 fő

Vállalt játékosok száma:

0 fő

Nem figyelembe vett korosztályok:

U10, U11, U13 Férfi, U13 Női, U14 Férfi, U14 Női, U15 Férfi, U15 Női, U16 Férfi, U16 Női, U17
Férfi, U17 Női, U18 Férfi, U18 Női, U19 Férfi, U19 Női, U20 Férfi, U20 Női, U21 Férfi, U21 Női

Figyelembe vett igazolt játékosok száma:

0 fő

Figyelembe vett vállalt játékosok száma::

0 fő

Adatok alapján meghatározott támogatási sáv:

700 000 Ft/fő

Igazolt játékosok után járó támogatás:

0 fő * 700 000 Ft/fő = 0 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás:

0 fő * 700 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

Vállalt játékosok után járó támogatás:

0 fő * (700 000 Ft/fő * 0.2) = 0 Ft

Maximum igényelhető teljes támogatás utánpótlás
jogcímen:

2017-12-13 11:00
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan
típusa

Korosztály

Bérlés
helye

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Pozíció megnevezése

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Pozíció
megnevezése

Munkakör

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Indoklás

Melléklet

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás 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

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-12-13 11:00
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei
(Ft)

Oktatók és a
képzésben
résztvevők
várható utazási
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Megváltozott
munkaképességű
munkavállalók képzés
idejére szükséges
szállás költsége (Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 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

2017-12-13 11:00
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 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

2017-12-13 11:00
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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj

0 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja

0 Ft

Összesen

0 Ft

2017/18 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

2017-12-13 11:00
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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

143 734 Ft

143 734 Ft

71 867 Ft

215 601 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 367 Ft

9 367 Ft

4 683 Ft

14 050 Ft

Összesen

153 101 Ft

229 651 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Az egyesületnél dolgozó edzők szakmai továbbképzése és annak ellenőrzése/számonkérése. A támogatási kérelem benyújtása,
menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A tárgyi előfinanszírozott eszközök pályázatban foglalt beszerzésénél, azok nyilvántartásba, leltárba való vételénél és kiadásnál
való közreműködés. A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció
beadása és ellenőrzése.

2017-12-13 11:00
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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: Gödöllő, 2017. 12. 13.

2017-12-13 11:00
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Nyilatkozat 2
Alulírott Laza Bálint (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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. 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;
15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
g. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
16. 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.
17. 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;
18. 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;
19. 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: Gödöllő, 2017. 12. 13.
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Laza Bálint (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Penta GRC Sport Kft (kedvezményezett neve)
aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Penta GRC Sport Kft (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 közhasznú 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: szponzori támogatás

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- 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 teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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: Gödöllő, 2017. 12. 13.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Laza Bálint (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Gödöllő, 2017. 12. 13.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-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.
Kijelentem, hogy a Kérelmező alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

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 Röplabda
Szövetségét 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 Röplabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Röplabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Gödöllő, 2017. 12. 13.
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Laza Bálint
ügyvezető
Penta GRC Sport Kft
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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

0 Ft

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)
0 Ft

Kelt: Gödöllő, 2017. 12. 13.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-13 09:09:35
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-13 09:10:54
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-17 08:23:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-18 13:40:34
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-18 13:42:00
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-18 13:44:03
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-18 13:44:39
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-12-13 09:27:10
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-18 13:45:31
Feltöltés / Megtekintés

DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Gödöllői Röplabda Club (felnőtt csapatok működtetése) együttműködés melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-11 10:42:01
Feltöltés / Megtekintés

Sülysápi Sport Egyesület (felnőtt csapatok működtetése) együttműködés melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-18 14:31:58
Feltöltés / Megtekintés

Tatabányai Röplabda Sport Egyesület (felnőtt csapatok működtetése) együttműködés melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-18 14:33:06
Feltöltés / Megtekintés

edző (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-17 15:27:52
Feltöltés / Megtekintés

edző (Edző) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-12-05 12:23:42

2017-12-13 11:00
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Feltöltés / Megtekintés

masszőr (Masszőr) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-12-05 12:24:24
Feltöltés / Megtekintés

csapatorvos (Csapatorvos) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-12-05 12:27:20

Kelt: Gödöllő, 2017. 12. 13.

2017-12-13 11:00
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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

Teljes szakember állomány

fő

0

0

0

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Output indikátorok

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

6 971 080 Ft

71 867 Ft

143 734 Ft

7 186 680 Ft

7 186 680 Ft

14 301 494 Ft

14 373 361 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

454 285 Ft

4 683 Ft

9 367 Ft

468 335 Ft

200 715 Ft

664 367 Ft

669 050 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

454 285 Ft

4 683 Ft

9 367 Ft

468 335 Ft

200 715 Ft

664 367 Ft

669 050 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

7 425 365 Ft

76 550 Ft

153 101 Ft

7 655 015 Ft

7 387 395 Ft

14 965 861 Ft

15 042 411 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-12-13 11:00

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (17 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1505734920.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2017-09-18 13:42:00) d5c6c769312728ac382bf282a3c9dc67c1f66dc6e440003ff850ef3611661317
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)
alairasiminta.pd_1505286654.pdf (Szerkesztés alatt, 804 Kb, 2017-09-13 09:10:54)
705a58f46ecfb7d9ca11b6336785b098dbbdd949117bdda1e77074dd960289b3
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
deminimisnyilatkozat_1505735131.pdf (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2017-09-18 13:45:31)
9130c4e8bd0814e866b165f9a89b845a5eeb8a44f2208dc4ac28c21b0448c647
Egyéb dokumentumok
kft_lemondonyilatkozat_1513153630.pdf (Hiánypótlás, 314 Kb, 2017-12-13 09:27:10) 2797b7bd4f5ace030fcc005d42e21b74e45a92f5b24bd569a6f769f3f165b78e
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1505735043.pdf (Szerkesztés alatt, 977 Kb, 2017-09-18 13:44:03) b04de2cfaab848b02a974d0aa754f11998fb3ef948601a3938aede04acac6456
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kftcegbirosag.pd_1505286575.pdf (Szerkesztés alatt, 850 Kb, 2017-09-13 09:09:35) 9d4dfef434314f4cabe961faa1acef87f361bb415bf20abccffe8a97f3833b9e
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kftszolgaltatasidijbefizetese_1505734834.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-09-18 13:40:34)
561afb46ae854c5f34b25e624490130c87fdc13c468b5b4b90399df74d8c5017
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
kftnullas_1505629421.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-09-17 08:23:41) 1fc64e7202544d6c511f83c894adc6eed2653b3f83ce6ef29411f94f6275dd0c
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2.szamunyilatkozat_1505735079.pdf (Szerkesztés alatt, 658 Kb, 2017-09-18 13:44:39)
54dc4ddf9ed333413464467e3ae85dbc6f45193489b57fce96e033cc7a6aca38
Sülysápi Sport Egyesület (felnőtt csapatok működtetése) együttműködés melléklete
sulysap_1505737918.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-09-18 14:31:58) 463a5cc8b3c4593461376e2cf8c6f89e884aa3e3fc5244dabd7d26e2a02455be
Tatabányai Röplabda Sport Egyesület (felnőtt csapatok működtetése) együttműködés melléklete
tatbanya_1505737986.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-09-18 14:33:06) c86baffcf087ed6c24434c4ea322e21e94658a176f13aa508e2124911ef7327e
Gödöllői Röplabda Club (felnőtt csapatok működtetése) együttműködés melléklete
indulasijogegyuttmukodes.pd_1505119321.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-09-11 10:42:01)
7043ae36f727cada53a25d541f0afa41cceeb4a95748d812c93b60bdb75b5f22
edző (Edző) melléklete
grozergyorgy_1505734454.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-09-18 13:34:14) 496638f86c232113e4b5d4eae17ab7f042d40c2323a735717dec036f5f39f40d
grozergyorgy_1512473022.pdf (Hiánypótlás, 3 Mb, 2017-12-05 12:23:42) 496638f86c232113e4b5d4eae17ab7f042d40c2323a735717dec036f5f39f40d
edző (Edző) melléklete
szalayattila.pd_1505654872.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-09-17 15:27:52) dde578b1323da79baad8d79810ff9ba899df93bb6325a797ee135049d55e7b9b
masszőr (Masszőr) melléklete
arpasgeza.pd_1512473064.pdf (Hiánypótlás, 232 Kb, 2017-12-05 12:24:24) d06763db7c823c026f994633a0b0dc16521d8ca6ad8dfd75d9c4e74b90dd754b
csapatorvos (Csapatorvos) melléklete
dr.szepesitamas_1512473240.pdf (Hiánypótlás, 449 Kb, 2017-12-05 12:27:20) 5a261156435c9d05ecd4d4c2368e26add03937cc93cfa757d8856a7c69d2f211
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