
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Komló Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Komló Sport Kft.

Gazdálkodási formakód  113

A kérelmező szervezet státusza:  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Bajnoki osztály:  NBI Férfi

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

Adószám  22631187-2-02

Bankszámlaszám  11731063-21455058-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Szponzoráció

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Szponzoráció

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7300  Város  Komló

Közterület neve  Pécsi  Közterület jellege  út

Házszám  44  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7300  Város  Komló

Közterület neve  Pécsi  Közterület jellege  út

Házszám  44  Épület  Postafiók 12.

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 278 81 60  Fax  +36 72 873 647

Honlap  www.komlosport.hu  E-mail cím  komlosportkft@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Szigeti Szabolcs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 278 81 60  E-mail cím  komlosportkft@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szigeti Szabolcs +36 30 278 81 60 komlosportkft@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat
célja

Komló Városi Sportközpont Komló Város Önkormányzata Komlói Fűtőerőmű Zrt. 30 Felk. és
versenyeztetés

Komlói Bányász Sportcsarnok Komló Város Önkormányzata Komlói Bányász Sportkör Kft. 8 Felkészülés

Gagarin Általános Iskola Komló Város Önkormányzata Pécsi Tankerületi Központ 8 Felk. és
versenyeztetés

Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus
Általános Iskola és Óvoda

Magyar Katolikus Egyház Pécsi
Egyházmegye

Magyar Katolikus Egyház Pécsi
Egyházmegye

4 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2010-04-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2010-04-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2019/20 évi gazdálkodásának és a 2021. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2019 2020 2021

Önkormányzati támogatás 65 MFt 59 MFt 65 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 9 MFt 2 MFt 4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 250 MFt 270 MFt 266 MFt

Egyéb támogatás 80 MFt 80 MFt 120 MFt

Összesen 404 MFt 411 MFt 455 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2019 2020 2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 190 MFt 224 MFt 224 MFt

Működési költségek (rezsi) 28 MFt 30 MFt 30 MFt

Anyagköltség 45 MFt 57 MFt 52 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 25 MFt 26 MFt 26 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 116 MFt 136 MFt 123 MFt

Összesen 404 MFt 473 MFt 455 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 2019 2020 2021

Működési költségek 157,394647 MFt 173,311493 MFt 162,9583 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében” oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes
támogatás

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 16 647 435 Ft 332 000 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

7 342 774 Ft 146 500 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 141 009 264 Ft 2 820 108 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Üzemeltetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Koronavírussal összefüggésben felmerülő
költségek

0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj   Bruttó (elkülönítetten kezelt)
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Kérelem részletes leírása

Ismertesse a kérelmező szervezet 2021/22-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Az elmúlt évekhez hasonlóan elmondhatjuk, hogy a vírushelyzet ellenére is egy sikeres szakmai és sport év áll a komlói kézilabda szakosztály mögött. Tovább nőtt a
versenyengedéllyel rendelkező sportolóink száma, amely közül 224 fő pályára is lépett különböző korcsoportokban. Továbbra is cél volt az U8-U12 korosztályokban a
tömegesítés, a sportág megszerettetése és megismertetése. A fiúk mellett továbbra is kiemelt figyelmet kaptak a lányok is. A szakmai munka kiváló: utánpótlás
csapataink az eredményesség tekintetében is jelentősen előreléptek a korosztályos bajnokságokban. A fő cél az, hogy minél több képzett sportoló váljon felnőtt
játékossá. Szakembereink jól képzett, tapasztalt dolgozók. Továbbra is gondot jelent, hogy nincs megfelelő B licensz képzés, így a folyamatos szakmai előrelépést nem
tudjuk terveink szerint biztosítani. Magas színvonalú egészségügyi stáb is kialakításra került: orvos, masszőr és gyógytornász is rendelkezésre áll. Ultrahang, game
ready és lágy lézerterápiás készülékeink a gyorsabb és hatékonyabb rehabilitációt segítik elő. A Komló Városi Sportközpont, egy csarnok, egy tornacsarnok és egy
iskolai tornaterem után, újabb edzésekre alkalmas tornateremben sikerült foglalkozásokat szervezni. Ezzel a heti edzések száma növekedett. Örvendetes, hogy a
kivitelezői eljárás folyamatban van a munkacsarnok építésében, várhatóan 2022. évben birtokba vehetjük. Elmondhatjuk, hogy az infrastruktúra a munkacsarnok
átadásával a tökéletes kategóriába kerülhet, és készen állunk egy akadémiai alközpont kialakításra. Eredményességről nehéz beszélni, fontos kiemelni, hogy
valamennyi korcsoport számára biztosítani tudtuk a rendszeres edzés lehetőséget. Továbbá igyekeztünk minden kiírt mérkőzést lejátszani, hiszen önmagában az edzés
nem motiváló, a mérkőzés ami igazán ösztönző a további munkavégzés céljából. 2020. nyarán minden korosztály számára ,segítve a szülőket, sikerült napközi jellegű
edzőtábort szervezni a Városi Sportközpontban, ahol reggel 8.00 és este 21.00 között folyamatosan pattogott a labda. Szükség volt rá, hiszen a tavaszi 3.5 hónapos
leállás, online edzések lemorzsolódó hatásúak voltak. Jelentős nehézséget okozott, hogy három felkészülésre alkalmas teremben nem engedélyezték az edzéseket.
Komoly szerezői munkát igényelt, a felkészülések átszervezése, időpontok meghatározása. Örömteli volt, hogy munkatársaink kreatívan, nagy motivációval, az MKSZ
által kiadott szakmai segítségekkel együtt megoldották a kihívásokat és ment a munka. 

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

Sportágfejlesztési programunkban ingatlanberuházás nem szerepel. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Sportfejlesztési programunk teljes mértékben a szakszövetségi stratégiához igazodva készült el és kerül végrehajtásra. Folyamatosan részt veszünk a szövetség
szakmai napjain, rendezünk belső továbbképzést, szakmai délutánt, hogy a szakemberek gyorsan, és pontosan kapják meg a szükséges információkat. Folyamatosan
törekszünk a szakember gárda bővítésére. Azonban a B licenszes szakember évről évre nagy hiányt jelent. Szakembereink a tematikus kézikönyv és a szakmai
segédanyagok útmutatásai alapján állítják össze edzésprogramjaikat. A megfelelő online felületen előírtak szerint vezetik. Együttműködünk a megyei szakfelügyelővel.
Tehetségeinknek folyamatosan biztosítjuk a részvételt a kiválogató napokon. Támogatjuk és segítjük a korosztályos válogatottakban való részvételt. Valamennyi
korcsoportban a lehető legmagasabb osztályban versenyeztettük gyermekeinket. A versenyeztetés és felkészítés közben felmerült szakmai nehézségekről
egyeztettünk a szakmai igazgatóval.Sikeresen elvégeztük a tömegesítést, a sportág megszerettetését: így nagyobb hangsúly fektethető az idősebb korosztályok
szakmai munkájára. Kilvinger Viktória vezetésével új, egyéni képzési rendszert alakítottunk ki, cél, hogy a kiemelt tehetségek gondozása még hatékonyabb legyen. 8-
12 éves korban a tömegesítés, a sportági alapok megismertetése, a sportág megszerettetése a cél. A 13-15 éves korcsoport az akadémiai képzés előszobája, ahol a
felkészítést már hatékony és eredményes kell, hogy legyen, mind fizikai, mind technikai szinten. Serdülő és ifjúsági korcsoportok esetében a felkészülés és
versenyeztetés mellett a legfontosabb a tehetséggondozás. A felnőtt keretben a tehetséges fiatalok fokozatosan kapnak lehetőséget. Célunk, hogy 5 éven belül
minimum 30%-os legyen a felnőtt keretben a saját nevelésű játékosok aránya. Aktív tagjai vagyunk az edző bizottságnak és különböző szakmai előkészítő
munkacsoportoknak. Szívesen veszünk részt minden szakmai és egyéb egyeztetésen. 

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

A gazdaságilag és társadalmilag is hátrányos helyzetű, volt bányászvárosban továbbra is egyetlen kitörési pont a sport, azon belül is a kézilabda. A városlakók legfőbb
szórakozási, kikapcsolódási lehetősége az NB I-es kézilabda mérkőzések megtekintése. A fergeteges hangulat és a telt ház bármely ellenfél esetén garantált. Komló
Város Önkormányzata 2019. évben Komló Város Sportjáért kitüntetés adományozott a szakosztálynak. A város évről évre biztosítja a támogatási keretet és
együttműködik minden fejlesztésben, beruházásban. A gyermekek körében magas a népszerűsége a sportágnak, felnőtt mérkőzéseken nem ritka a 100-150 gyermek
egyidejű megjelenése. A városban a csökkenő gyermekszám mellet ez komoly siker. A kiépülő sportiskolának és a meglévő sikeres utánpótlás nevelésnek
köszönhetően a gyermekek egyre nagyobb számban maradnak a településen. A szakmai kockázatot a sérülékeny gazdasági stabilitás, az elsősorban TAO bevételre
történő támaszkodás, valamint térség gazdasági helyzetének gyengesége jelenti. A TAO támogatások összegyűjtése komoly erőfeszítéseket és munkát jelentenek. A
stabil gazdálkodás, a költségvetési fegyelem biztosítása felemésztheti energiánkat. Az elmúlt év gazdaságilag megroppantotta a térséget, a várost és a
sportszervezetünket is. Az anyagi problémákat a hivatásos sportolók bércsökkentésével, a hivatásos sportolói létszám csökkentésével és hitelfelvétellel orvosoltuk.
Jelentős siker volt, hogy az utánpótlásban dolgozó kollégák közül mindenki megtarthatta munkáját, fizetését. 2021. legnagyobb kihívása a gazdasági stabilitás
megőrzése lesz. Az MKSZ által biztosított lehetőségek nagy támogatást jelentenek, mellyel megoldhatóak a nehézségek, azonban a TAO feltöltés nem várt kihívást
jelent.
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2021/22 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés edzőpóló db 140 5 000 Ft 700 000 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 40 35 000 Ft 1 400 000 Ft

Sportfelszerelés kabát db 40 45 000 Ft 1 800 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 14 15 000 Ft 210 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 14 15 000 Ft 210 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 120 12 700 Ft 1 524 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 120 10 000 Ft 1 200 000 Ft

Sportfelszerelés kézitáska db 40 12 000 Ft 480 000 Ft

Sportfelszerelés megkülönböztető mez db 80 3 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidőpóló db 60 8 000 Ft 480 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 40 5 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 140 1 500 Ft 210 000 Ft

Sporteszköz kulacs (1L) db 75 1 000 Ft 75 000 Ft

Sporteszköz labda db 40 22 000 Ft 880 000 Ft

Sporteszköz wax kg 40 10 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz wax lemosó liter 40 6 500 Ft 260 000 Ft

Sporteszköz labdapumpa db 1 750 Ft 750 Ft

10 269 750 Ft

2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

edzőpóló Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.

gálamelegítő Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.

kabát Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.

kapusmez Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.

kapusnadrág Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.

kézilabda mez (meccs) Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.

kézilabda nadrág (meccs) Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.

kézitáska Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.

megkülönböztető mez Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.

szabadidőpóló Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.

törölköző Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.

zokni Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.

kulacs (1L) Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sporteszköz.

labda Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sporteszköz.

wax Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sporteszköz.

wax lemosó Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sporteszköz.

labdapumpa Sportolók részére a felkészítéshez és versenyeztetéshez kapcsolódó sportfelszerelés.
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2021/22 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

7 122 847 Ft 73 428 Ft 146 500 Ft 7 342 774 Ft 3 146 903 Ft 10 416 250 Ft 10 489 678 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2021/22 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás

tervezett
befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel

tervezett
időpontja

(év, hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

2021/22 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Kategória Név Adóazonosít
ó

Szül.
dátum

Adózás
módja

N.
Ó
.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen

(Ft)

0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2021/22 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az
alábbiak

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű
gazdasági célú

használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2021/22 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

Szerződéses szolgáltatások 0 Ft

Távközlés és energia 0 Ft

Összesen 0 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások

2021/22 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek támogatása

Beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási érték (Ft)

0 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2021-02-25 08:17:54

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 4 4 11 11

U9 9 8 17 16

U10 16 13 24 15

U11 16 7 30 17

U12 21 7 30 13

U13 21 6 20 11

U14 22 11 26 11

U15 16 3 18 9

U16 - - 19 9

serdülő 46 10 33 10

ifjúsági 28 12 57 22

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 199 81 285 144
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2021-02-25 08:17:57

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2020/21 Versenyeztett csapatok száma 2021/22 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U8 1 3 2 4

U9 2 3 2 3

U10 1 1 1 1

U11 1 1 1 1

U12 1 1 1 1

U13 1 1 1 1

U14 0 2 1 1

U15 0 2 0 1

U16 - 0 - 0

serdülő 1 1 1 1

ifjúsági 0 1 1 1

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 8 16 11 15
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Képzés

2021/22 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

Képzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás
költségei (Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek    Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Üzemeltetés    Utánpótlás-nevelés fejlesztése   

Képzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 332 000 Ft 332 958 Ft 166 474 Ft 498 474 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

146 500 Ft 146 861 Ft 73 428 Ft 219 928 Ft

Utánpótlás-nevelés 2 820 108 Ft 2 820 187 Ft 1 410 093 Ft 4 230 201 Ft

Összesen 3 298 608 Ft  4 948 603 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Sportszervezetünk megbízási szerződést köt egy közreműködővel, amely a 2021-2022-es támogatási időszakban ellátja a Komló
Sport Kft. által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtásra kerülő sportfejlesztési program előkészítésével, összeállításával, a
program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportszervezetünk megbízási szerződést köt egy közreműködővel, amely a 2021-2022-es támogatási időszakban ellátja a Komló
Sport Kft. által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtásra kerülő sportfejlesztési program előkészítésével, összeállításával, a
program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.

Utánpótlás-nevelés Sportszervezetünk megbízási szerződést köt egy közreműködővel, amely a 2021-2022-es támogatási időszakban ellátja a Komló
Sport Kft. által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtásra kerülő sportfejlesztési program előkészítésével, összeállításával, a
program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti

sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Komló, 2021. 06. 14.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szigeti Szabolcs (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási
keretösszeget, ezen belül a kézilabda sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program
elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind pedig az igazolások kiállításakor figyelembevételre kerül.

4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a
Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

5. 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;

6. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

7. 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;

8. 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;

9. tudomásul eszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem
lehet és kijelentem, hogy ismerem az igénybevétel jogszabályban meghatározott következményeit.

10. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

11. 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;

12. 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 Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

13. 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;

14. 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);

15. 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;

16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

17. 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;

18. 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;

19. 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 6.
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;

20. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao.

tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.

b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.

c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.

d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú
ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.

f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de
legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási
időszakonként 600 millió forintot.

g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás
mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

21. 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
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ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

22. 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;

23. 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;

24. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Kézilabda Szövetség jogosult, a sportszervezet az
elszámolási kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget.

25. 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: Komló, 2021. 06. 14.

be/SFPMOD01-09055/2021/MKSZ

2021-06-14 09:12 22 / 34



NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Szigeti Szabolcs, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Komló Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Komló Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs2

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ nincs3

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☐ nincs4

☑ 50 % ☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: Szponzoráció

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☐ nincs5

☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra

nem áll hivatásos sportszervezet használatában.

Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

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

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

szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet

részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében

juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

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

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is

ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról6

☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre. 
☐ 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.]
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☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

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

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7

☐ igen 
☐ nem 

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

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

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

vizsgálat kérdése.8]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9

Alulírott Szigeti Szabolcs, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Komló Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

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

Ingatlan címe, helyrajzi
száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is] 

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

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

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

vizsgálat kérdése .8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok

alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.

tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló

107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a

fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Komló, 2021. 06. 14.

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

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

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

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

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

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

3A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

4A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

5A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

8Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

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

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

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

9Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

10Lásd a 3. pont szerint!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Szigeti Szabolcs (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.

Komló , 2021. 06. 14.

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).

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, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA nyilatkozat

ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2021/22-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában,

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek
támogatása

X

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Üzemeltetés X

Képzési feladatok támogatása X

Közreműködői díj X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban – ide nem értve az adott támogatáshoz tartozó

általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos tett nyilatkozatot, amely a jogszabály szerint módosítási kérelemhez kötött - változás következik be , arról a

Magyar Kézilabda 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 Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az általános

forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Komló, 2021. 06. 14. Szigeti Szabolcs 
Ügyvezető 

Komló Sport Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

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

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

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

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2019. július 1. - 2021. 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 2020. július 1. és 2022. 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. 

Kijelentem, hogy azon sportszervezet esetében, amely több látvány-csapatsportban működő szervezeti egységgel (szakosztállyal) rendelkezik és más sportágban

hivatásos sportszervezetnek minősül, jelen adatszolgáltatás kiterjed a kézilabdán kívül jóváhagyott de minimis támogatásnak minősülő összegekre is. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

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

2021 16 647 435
Ft

HUF TAO ’’Személyi jellegű ráfordítások’’ jogcímen nyújtott
támogatás

42 100 597 Ft

2020 15 219 075
Ft

HUF TAO ’’Személyi jellegű ráfordítások’’ jogcímen nyújtott
támogatás

0 Ft

2019 14 382 328
Ft

HUF TAO ’’Személyi jellegű ráfordítások’’ jogcímen nyújtott
támogatás

0 Ft

46 248 838
Ft

42 100 597 Ft

Kelt: Komló, 2021. 06. 14.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2021-05-26 13:19:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-22 09:04:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2021-05-11 08:57:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2021-06-07 12:03:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-23 14:30:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-23 14:31:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-23 14:31:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-23 14:31:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2021-02-23 15:13:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2021-02-23 14:36:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2021-02-23 14:33:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2021-03-05 10:36:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2021-03-12 12:44:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2021-02-23 15:13:56

Mellékletek

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

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)

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

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok

Egyéb dokumentumok

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ról nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő -100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db -100%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 16 148 961 Ft 166 474 Ft 332 000 Ft 16 647 435 Ft 16 647 435 Ft 33 128 396 Ft 33 294 870 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 7 122 847 Ft 73 428 Ft 146 500 Ft 7 342 774 Ft 3 146 903 Ft 10 416 250 Ft 10 489 678 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 122 847 Ft 73 428 Ft 146 500 Ft 7 342 774 Ft 3 146 903 Ft 10 416 250 Ft 10 489 678 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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

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

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költségek támogatása

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

136 779 063 Ft 1 410 093 Ft 2 820 108 Ft 141 009 264 Ft 15 667 696 Ft 155 266 867
Ft

156 676 960 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 160 050 871 Ft 1 649 995 Ft 3 298 608 Ft 164 999 473 Ft 35 462 034 Ft 198 811 513
Ft

200 461 508 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (42 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

05_sz_melleklet_afa_nyilatkozat_kezilabda_1614087057.pdf (Szerkesztés alatt, 892 Kb, 2021-02-23 14:30:57)
81b8393f4a987c3ae37187fa11168ef181ea75da88689b316df0840db76af7e4

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)

02_sz_melleklet_ugyvedi_alairas_minta_kezilabda_2021_2022_1613981058.pdf (Szerkesztés alatt, 688 Kb, 2021-02-22 09:04:18)
d2cada314d70bdf4395f5f94afab7945046a0d031fb20c2b53401ac8257a3321

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

06_sz_melleklet_amator_hivatasos_nyilatkozat_kezilabda_1614087073.pdf (Szerkesztés alatt, 888 Kb, 2021-02-23 14:31:13)
f91cad03efef7aa6bc2a29d50e547fa6aecb5e754a470e2da9d3feb573446097

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

14_sz_melleklet_berleti_szerzodes_komlo_varosi_sportkozpont_1614089613.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2021-02-23 15:13:33)
28376d44eff647804ad403c370be9ba17f5d17b53b753d82c1fb179d3a0f1d89

14_sz_melleklet_berleti_szerzodes_kbsk_1614089619.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-23 15:13:39)
dfdc21db42fb30a30667a354bc80c213afac12ca03fbbcc902c88ba23422cce8

14_sz_melleklet_berleti_szerzodes_gagarin_1614089627.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-23 15:13:47)
21035ccbfc33ece545f248bc751190ee8ab66cc30a46e9fb4404b0c08e1cef1e

14_sz_melleklet_berleti_szerzodes_szilvas_1614089631.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-23 15:13:51)
ffd06803402fc8bc021337b595169ad98ba7851e6f605faec20d7c2328c4539e

14_sz_melleklet_berleti_szerzodes_kodaly_1614089636.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-23 15:13:56)
79685aa9b34855b4530226bfcd08eb10595a7276d94c5cca41fc9928641718a7

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

12_sz_melleklet_de_minimis_nyilatkozat_kezilabda_1614087197.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-23 14:33:17)
8312da9c8ce19938d3c4eecde120ad37f04130f71604262dfa92b65fc25200a9

12_sz_melleklet_de_minimis_nyilatkozat_kezilabda_hp_1614936986.pdf (Hiánypótlás, 254 Kb, 2021-03-05 10:36:26)
c2798f7a91d7d7a9aa9e1969e767b71fd7cc5fc346aaa4d0084ba7317cefdc20

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ról nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

11_sz_melleklet_azonossagi_nyilatkozat_2019_2020_kezilabda_1614087176.pdf (Szerkesztés alatt, 815 Kb, 2021-02-23 14:32:56)
56707fbdab1ede6ad45be5bde58f3fa96880251895c0921c496fd6c597e1adf4

11_sz_melleklet_azonossagi_nyilatkozat_2020_2021_kezilabda_1614087179.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2021-02-23 14:32:59)
8c83f3d7eb3b762e5bd2c2839e6b9de382b94f14fc66b638a6d6470e06caa4cc

11_sz_melleklet_azonossagi_nyilatkozat_2021_2022_kezilabda_1614087182.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-23 14:33:02)
d861d42028b46fd57573a1c8ef2468dc77ca5254a96607ab5b3d20a9093dff18

Egyéb dokumentumok

10_sz_melleklet_nutri8_csapatorvosi_ajanlas_kezilabda_1614087374.pdf (Szerkesztés alatt, 150 Kb, 2021-02-23 14:36:14)
d84b38dafe2a23fcf8492e57c55a11c46352ab9c43be8e9f65b22c987560b7fd

10_sz_melleklet_nutri8_sportorvosi_ajanlas_kezilabda_1614087377.pdf (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2021-02-23 14:36:17)
92a928eecbfb89f2be411f930d792e7bb054052edc39d077adace5edd00bb709

10_sz_melleklet_nutri8_bemutatkozas_kezilabda_1614087382.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-23 14:36:22)
bc5f24e5b1a815962edb69759b21e52ab3fd239ecd2835a82fdf750355246522

10_sz_melleklet_nutri8_termekismerteto_kezilabda_1614087390.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Mb, 2021-02-23 14:36:30)
cc601b19e9e63450406022adbf1db6c7940dd969fb6b8775b7942bc28cbf9a52

10_sz_melleklet_nutri8_vitamin_arlista_kezilabda_1614087394.pdf (Szerkesztés alatt, 751 Kb, 2021-02-23 14:36:34)
12d3994bae26e6127ccd152fba828a5990311c707e9b396c0368fde18930ee3d

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

07_sz_melleklet_emmi_nyilatkozat_kezilabda_1614087089.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-23 14:31:29)
cd408e67c7c8d96b2579b11a14b1834bec3bc91d969f1d4549b39f1775ba4d48

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

cegkivonat_komlo_202102_1613981046.es3 (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2021-02-22 09:04:06)
d90b9aedd66acad5730b49bafb77df0a078fd65b5c12102da4a1beebdf0344be

cegkivonat_komlo_202105_1622027967.es3 (Módosítás szerkesztés alatt, 35 Kb, 2021-05-26 13:19:27)
893cedcd617552563115fbbaeb1938cb943e192524036e89a63dd461eedf74a5

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1614240503.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2021-02-25 09:08:23)
ec6092404417d3a9ce8a4b2229aeb738809b68765f058ce9010a876300d64770

04_sz_melleklet_nyilatkozat_duplan_megfizetett_igazgatasi_dijrol_1614241533.pdf (Szerkesztés alatt, 942 Kb, 2021-02-25 09:25:33)
0df5225c3b5ee2bbdf990cc9fe50c46b8400d1ace965694df3c6917172292bc6

sfpmod_1_igdij_befizetes_bizonylat_1623060201.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 139 Kb, 2021-06-07 12:03:21)
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f7d4f3020d4cda6ef7e3592d5b1c281295c60e74b47fe3bebe3857853de39d0a

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1614101962.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2021-02-23 18:39:22)
12b94055633cf7cb2fefd282b3e9c9a634b6087b0832efafbda77533478cdbeb

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

koztart_opten_kerelem_001_09055_20210220_1613858668.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2021-02-20 23:04:28)
600b38f91b103738a177117b76513bf757df32c52ee58a80a0430b9055b9380e

koztart_opten_kerelem_002_09055_20210312_1615549467.pdf (Hiánypótlás, 141 Kb, 2021-03-12 12:44:27)
405b22d9c43519f215cb77e40a019583fe6f5fbc7cfc07dd8fcb303adb355a4e

koztart_opten_kerelem_004_09055_20210511_1620716276.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 141 Kb, 2021-05-11 08:57:56)
af065408a36304572c025cceed4b313c9436b8975c87aeb19adc122da31852dd

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

08_sz_melleklet_2_szamu_nyilatkozat_kezilabda_1614087104.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-23 14:31:44)
0a242cae458a72d4a98dbfa83f1b68e8a9f552fd44db9d3f779d2c9bb43656dd

Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok

09_sz_melleklet_berleti_szerzodes_komlo_varosi_sportkozpont_1614089590.pdf (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2021-02-23 15:13:10)
28376d44eff647804ad403c370be9ba17f5d17b53b753d82c1fb179d3a0f1d89

09_sz_melleklet_berleti_szerzodes_kbsk_1614089594.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-23 15:13:14)
dfdc21db42fb30a30667a354bc80c213afac12ca03fbbcc902c88ba23422cce8

09_sz_melleklet_berleti_szerzodes_gagarin_1614089597.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-23 15:13:17)
21035ccbfc33ece545f248bc751190ee8ab66cc30a46e9fb4404b0c08e1cef1e

09_sz_melleklet_berleti_szerzodes_szilvas_1614089600.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-23 15:13:20)
ffd06803402fc8bc021337b595169ad98ba7851e6f605faec20d7c2328c4539e

09_sz_melleklet_berleti_szerzodes_kodaly_1614089605.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-23 15:13:25)
79685aa9b34855b4530226bfcd08eb10595a7276d94c5cca41fc9928641718a7

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

13_sz_melleklet_bizonyitvany_eronleti_edzo_balazs_sandor_kezilabda_1614089660.pdf (Szerkesztés alatt, 596 Kb, 2021-02-23 15:14:20)
525bc13a052b444d2ff78ea01b60cd7808a20fec163a7e5edbe1817a957c718f

13_sz_melleklet_bizonyitvany_gyogytornasz_petricsevics_krisztina_1614089665.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-23 15:14:25)
78eb41a4fb5bbc33048b7884fedf3144480a9d2872b3eee40bea5f3b3450bd4e

13_sz_melleklet_bizonyitvany_kapusedzo_rapi_robert_kezilabda_1614089668.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2021-02-23 15:14:28)
320e715d1b4589121eb6408a0a3ff9623dec46fa98fc83a0a9bc0a71edf13932

13_sz_melleklet_bizonyitvany_kapusedzo_selymes_attila_kezilabda_1614089677.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2021-02-23 15:14:37)
9699b4b25ad5421823c06182817be0c901803545699ea07695f4a9c1d702107b

13_sz_melleklet_igazolas_sportorvosi_kepzesen_valo_resztvetelrol_moricz_1614089683.pdf (Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2021-02-23 15:14:43)
05fb4916f61401af3a96ff1204dc232375ef85fd48389efaa3b3e33ebd6db896

13_sz_melleklet_megbizasi_szerzodes_balazs_sandor_kezilabda_1614090602.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-23 15:30:02)
417e55ad7fbe2c153af1ae3511b084520e3efc903f9d96624bfe0938bc7dffe7

13_sz_melleklet_megbizasi_szerzodes_grunfelder_peter_kezilabda_1614090606.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-23 15:30:06)
48a029a0adeaab8ad37a03e9d43bb407ecbe183fc1279d3f9e3fb979529b2b3d

13_sz_melleklet_bizonyitvany_masszor_somlai_norbert_1615549448.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2021-03-12 12:44:08)
5b9b80e9c05e013be376357dd2a7c83ae63e7953d762df7aa50ea1bb656e47d9
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