
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  KÓPÉ Dunakanyar Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  KÓPÉ Dunakanyar Kft.

A sportszervezet jogállása:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  113 - Kft.

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

Bajnoki osztály:  OB1B

Adószám  23476981-2-13

Bankszámlaszám  10400205-50526587-86541006

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás 

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás 

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás 

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2016  Város  Leányfalu

Közterület neve  Szeder  Közterület jellege  utca

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2016  Város  Leányfalu

Közterület neve  Szeder  Közterület jellege  utca

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 370 66 76  Fax  -

Honlap  www.naladalabda.hu  E-mail cím  infokope@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Petőváry Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 70 370 66 76  E-mail cím  infokope@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

be/SFPHP01-03085/2018/MVLSZ

2018-10-17 16:36 1 / 26



A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Petőváry Zsolt +36 70 370 66 76 infokope@gmail.com

A programban foglalkozott közreműködő adatai

Cég neve Képviselő neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Develcon Kft Borbély Tünde +36 30 467 41 37 borbely.tunde@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Leányfalui Termálfürdő Leányfalu Nagyközség ÖnkormányzataKópé UVSE 19 Felk. és versenyeztetés

2018/19 évad - Sportszervezet versenyengedéllyel rendelkező sportolóinak adatai

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

20 1 100 3

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2011-08-12

Látványcsapatsport szövetségi tagság
megszerzésének időpontja:  2011-08-12

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

be/SFPHP01-03085/2018/MVLSZ

2018-10-17 16:36 2 / 26



Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 0 0 0

Állami támogatás 0 0 0

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3.5 3.5 3.5

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 55 70 58

Egyéb támogatás 2 6 6

Összesen 60.5 79.5 67.5

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 35 40 30

Működési költségek (rezsi) 20 25 20

Anyagköltség 3.1 3 3

Igénybe vett szolgáltatás 1.5 2 14

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0.6 0.5 0.5

Összesen 60.2 70.5 67.5

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2016 2017 2018

Utánpótlásra fordított összeg 52 55 60

Működési költségek (rezsi) 20 25 20
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatás Közreműködői Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 0  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 0 Nettó

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 0

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatás

57465546 1149311 Nettó

Általános képzés 0 0 Nettó

Szakképzés 0 0

Versenyeztetés 788541 15771 Nettó

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Általános bemutatás A KÓPÉ Dunakanyar Sportszolgáltató kft vízilabda szakosztálya tizennégy éves múltra tekint vissza. A 2005-ben Kósz Zoltán és Petőváry Zsolt
által alapított KÓPÉ ÚVSE és az MTK 2011-ben találtak egymásra. Az együttműködés öt évre szólt és a tizennégy éven felüliek versenyeztetésére fókuszált. Ebben
az időszakban született meg a szakosztály eddigi három legnagyobb sikere: - 2012 Budapest Ifjúsági Bajnokság I. hely - 2013 Budapest Felnőtt Bajnokság I. hely -
2015 OB II. Bajnokság I. hely - 2017 OBI/B Bajnokság 14. hely Az öt éves ciklus lejárta után a felek akként döntöttek, hogy az együttműködést nem folytatják. A
szakosztály visszakerült az alapítókhoz, akik sportszakmai és gazdasági szempontok miatt úgy döntöttek, hogy Dunakanyar Waterpolo elnevezéssel utalva földrajzi
elhelyezkedésére tevékenykednek tovább. A Dunakanyar Waterpolo vízilabda szakosztálya sportfejlesztési programja a 107/2011 (VI.30.) kormányrendelet 4. & (2)
bekezdése c) pontja alapján az alábbiak szerint készült el, 2018. július 1-jétől 2019. év június 30-áig terjedő időszakra. Létszámunk 100 fő körül mozog. Az előző
évekhez hasonlóan 2018/19-ben is felsőfokú végzettséggel rendelkező szakedző fogja ellátni az erőnléti edző feladatait. Az Dunakanyar vízilabda szakosztályának
edzéseit jelenleg a Leányfalui Termálfürdőben tartjuk. Ezzel az alapfeltételezéssel számolunk a következő szezonra is. Az Önkormányzattal és az üzemeltető
partnerrel jól kialakult kapcsolat eredményeképpen rugalmasan vehetjük igénybe az 50 méteres medencét. Ennek megfelelően az edzési rendszer az alábbiak szerint
alakul: iskolaidőszakban alapvetően délutáni, koraesti órákra, míg a kéthónapos nyári szünetben a nap különböző szakaiban, szakaszosan váltják egymást az egyes
korosztályaink a medencében. Egymást követő nyolcadik alkalommal nevezzük be U14-, az U16-, valamint az U18-as korosztályú csapatainkat az Országos
Utánpótlás bajnokságokba. Felnőttjeink a 2014-15-ös szezonban megnyerték a Budapest Felnőtt Bajnokságot! Ezért elérkezettnek láttuk az időt az előrelépéshez.
Beneveztünk az OBII-es bajnokságba, amit 2016 májusban meg is nyertünk, így egyenes ágon feljutottunk az OB I/B bajnokságba. Játékos keretünket nagy részben
saját nevelésű fiatalok alkotják, akik nálunk kezdtek vízilabdázni és tanulmányaik mellett-, vagy után itt folytatják pályafutásukat. 

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

- 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az MTK vízilabda szakosztálya sportfejlesztési programja a 107/2011 (VI.30.) kormányrendelet 4. & (2) bekezdése c) pontja alapján készült el, 2018 július 1-jétől
2019. év június 30-áig terjedő időszakra vonatkozik. A 2017/18. évi sportfejlesztési programtervünk összeállítása után készítettük el annak negyedévekre bontott
ütemtervét, figyelembe véve az elmúlt időszakok tapasztalati számait, valamint sportág szezonális sajátosságait, illetve az éves szakmai programunkat. 

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

Elképzeléseink szerint két év múlva a legtehetségesebb vízilabdázóinkat egy oktatási-, és kollégiumi háttérrel rendelkező vízilabda akadémián képzik a
legfelkészültebb edzők, akiket munkájukban komoly orvosi-tudományos háttér támogat. Stratégiai célok és prioritások - Klubcél: Petőváry Zsolt vezető edző a Magyar
Vízilabda Szövetség keretein belül indított szakember képzés tagjaként végzett. Ennek első eredményeként a 2001-es születésű, majd az Ifi Leány tehetséggondozó
keret edzője lett. Kósz Zoltán pedig a Szolnoki Dózsa kapus-, illetve másod edzője immár 6. éve. Tapasztalatainkat így szélesebb területről merítjük. Szövetségi cél:
„Az MVLSZ célja, hogy kihasználva a sportbarát törvényi környezetet, megvalósítsa azokat a szakmai programokat és infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek
biztosítják, hogy a vízilabdasport megőrizze jelenlegi színvonalát, eredményességét, hosszútávon biztosítsa az utánpótlás nevelés és a versenyeztetés
zökkenőmentes lebonyolítását. ” 

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

Pénzügyi értelemben köszönhetően támogatóinknak, egyéb külső forrásainknak, a régió önkormányzatainak, üzemeltetőinek, egyéb díjaknak, melyek együttesen
teremtik meg a zavartalan műhelymunka feltételeit a Pilis-Dunakanyar régióban. Hisszük, hogy ezek a befektetések hozzájárulnak nagyszerű játékosok
kiválasztódásához. Többéves kitartó munkánk eredményeképpen továbbra is úgy véljük, hogy régióban sikerül megszilárdítani a hazai vízilabda hírnevét, a fiatalok
számára lehetőséget biztosítunk a sportág kipróbálására. A pályázatban foglaltak megvalósulásával, megtaláljuk és kineveljük a jövő vízilabda elit sportolóit, akik
nemcsak a klub hírnevét öregbítve érnek el kiváló versenyeredményeket, hanem a jövő válogatottjának alapjai is lehetnek, elősegítve a még sikeresebb
szerepléseinket a világversenyeken.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Sportszakember neve Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat

kiállítójának neve

Szak Végzettség Indoklás Végzettséget
igazoló

dokumentum

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

0 0 0 0 0 0 0
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

0 0 0 0 0 0 0
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

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

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 0 0 0 0 0 0

Utóf. 0 0 0 0 0 0 0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

2018/19 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése

Tényleges csapatok
száma

Látens csapatok
száma

Elméleti gyereklétszá
m

Tényleges
gyereklétszám

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

3 2 100 100 5 100

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

Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 64 1

Gyermek leány 3 0

Serdülő fiú 20 1

Serdülő leány 2 0

Ifjúsági fiú 11 1

Ifjúsági leány 0 0

Összesen 100 3

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás

Versenyző neve NSSZ szám Felnőtt / UP válogatottság
dátuma

OB I-es szereplés bajnoki
évada

Sportszervezetünkben igazolt versenyző (-
tól –ig)

Petőváry Luca 12024 2014-15,2015-17,2017-18 2015-09-01  - 2017-09-01

Simon Henrik 9810 2014-2018 2011-09-01  - 2013-06-30

Hajdu Lóránt  010983A15 2017-2018 2012-09-01  - 2017-06-30
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/2019-es támogatási időszakban maximálisan igényelhető teljes támogatás UP jogcímen

Sportszervezet
kategória

besorolása

Alaptámogatás
összege

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás Igényelhető támogatás
összesen

játékosonként

Gyerekek száma alapján
igényelhető maximum

támogatásVálogatott/OB1-
es játékosok

száma

Igényelhető
összeg

játékosonként

Igényelhető
összeg

összesen

C 350 000 Ft 3 75 000 Ft 225 000 Ft 575 000 Ft 57 500 000 Ft

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

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

Sportfelszerelés,
ruházat

Sportfelszerelés, ruházat db 1 2580000 2580000

Sporteszköz,
berendezés

Sporteszköz, berendezés db 1 930000 930000

2 3 510 000 Ft 3 510 000 Ft

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

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

0 0 Ft 0 Ft

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

Ingatlan típusa Bérleti díj / óra Heti órák száma Hetek száma Bérleti díj összesen

Uszoda 23000 26 40 23920000

Szárazföldi edzés helyszín 0 0 0 0

Edzőtábor 0 0 0 0

 23000 26 40 23920000

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember megnevezése Korosztály Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

********** Serdülő fiú 160 12 600 000 Ft 121 750 Ft 8 661 000 Ft

********** Serdülő fiú 60 12 225 000 Ft 45 000 Ft 3 240 000 Ft

********** Ifjúsági fiú 60 12 225 000 Ft 45 000 Ft 3 240 000 Ft

********** Gyermek fiú 80 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

********** Gyermek fiú 50 12 152 800 Ft 30 560 Ft 2 200 320 Ft

********** Ifjúsági fiú 50 12 152 800 Ft 30 560 Ft 2 200 320 Ft

********** Gyermek fiú 60 12 225 000 Ft 45 000 Ft 3 240 000 Ft

********** Gyermek fiú 120 12 250 000 Ft 50 000 Ft 3 600 000 Ft

640 96 2 005 600 Ft 402 870 Ft 28 901 640 Ft
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2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Sportszakember neve Munkakör Edzett
csapatok

száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló

okirat kiállítójának neve

Szak Végzettség Melléklet

********** Edző 2 OK-TAT-60 Kft Vízilabda Sportedző

********** Vezetőedző 1 Magyar Vízilabda
Szövetség

Vízilabda Szakedző

********** Kapusedző 3 OK-TAT-60 Kft Vízilabda Sportedző

********** Technikai vezető 2 Dr. Hetényi Géza
Egészségügyi Szakközép

szakközép érettségi

********** Edző 1 Szegedi
Tudományegyetem

Vízilabda Sportedző

********** Edző 1 Szinergia Üzleti Szakképző Vízilabda Sportedző

********** Erőnléti edző 1 Testnevelési Főiskola atlétika Szakedző

********** Technikai vezető 3 még nem ismert szakközép érettségi

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

Helyszín Napok száma Tervezett ráfordítás

Belföldi 10 2310000

Külföldi 0 0

 10 2310000

2018/19 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Úti cél Személyszállítási költségek
típusa

Mennyiség Mennyiségi egysé
g

Egységár Összesen

Edzőtábor
belföld

Busz nagy (>20 fő) 1000 km 275 275000

Bajnoki
mérkőzés

Busz nagy (>20 fő) 3000 km 275 825000

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

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3510000

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0

Személyszállítási költségek 1100000

Nevezési költségek 2085000

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 300000

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 23920000

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2310000

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 28901640

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

Összesen 62126640
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2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

55741579 574655 1149311 57465546 6385061 63275951 63850606
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános képzések költségei

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

Összesen

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

0 0 0 0 0 0 0
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Szakképzés

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

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

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

Összesen

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

0 0 0 0 0 0 0
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Versenyeztetés

A 2018/19-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Korosztály Részvételi,
nevezési díjak

A versenyez- 
tetéssel

kapcsolatos
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Verseny- 
engedélyek,

játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

Felnőtt 660000 70000 10000 0 112500 0 852500

2018/19 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

764884 7885 15771 788541 87616 868271 876156
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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

Utánpótlás-nevelés 1149311 1149311 574655 1723966

Versenyeztetés 15771 15771 7885 23656

Összesen 1165082  1747623

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-
nevelés

A vonatkozó jogszabály által elvártak szerint: a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, és ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok
végrehajtása.

Versenyezteté
s

A vonatkozó jogszabály által elvártak szerint: a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, és ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok
végrehajtása.

be/SFPHP01-03085/2018/MVLSZ

2018-10-17 16:36 16 / 26



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: Leányfalu, 2018. 10. 17.

be/SFPHP01-03085/2018/MVLSZ

2018-10-17 16:36 17 / 26



Nyilatkozat 2

Alulírott Petőváry Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

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

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

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

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

2. sportegészségügyi berendezést,

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

Kelt: Leányfalu, 2018. 10. 17.

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

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Petőváry Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó KÓPÉ Dunakanyar Sportszolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a KÓPÉ Dunakanyar

Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

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

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

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

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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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: Leányfalu, 2018. 10. 17.

..........................................................
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, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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ÁFA Nyilatkozat

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

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

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

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

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

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

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

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

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

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség az adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e

célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség

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

Kelt: Leányfalu, 2018. 10. 17. Petőváry Zsolt 
ügyvezető 

KÓPÉ Dunakanyar Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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

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

adatszolgáltatásra. 

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

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

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

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

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

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

figyelembevételével van lehetőség. 

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

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

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

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

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

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

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

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

2016 0 forint - 0

2017 0 forint - 0

2018 0 forint - 64000000

0 Ft 64 000 000 Ft

Kelt: Leányfalu, 2018. 10. 17.

..........................................................
aláírás
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 6 6 0

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 2 1

Edzőtáborok száma db 2 2 0

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

Egyéb indikátorok:

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő

U18 fő

U17 fő

U16 fő

U15 fő

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyi eszköz beruházás 0 0 0 0 0 0 0

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 0 0 0 0 0 0

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 0 0 0 0 0 0

- ebből utófinanszírozott 0 0 0 0 0 0 0

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

55741579 574655 1149311 57465546 6385061 63275951 63850606

Képzés 0 0 0 0 0 0 0

- ebből általános képzés 0 0 0 0 0 0 0

- ebből szakképzés 0 0 0 0 0 0 0

Versenyeztetés 764884 7885 15771 788541 87616 868271 876156

Összesen 56506464 582541 1165082 58254087 6472676 64144222 64726763

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 0 10000 0 10000 20000
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 darab)

ÁFA nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_1525078412.pdf (Szerkesztés alatt, 418 Kb, 2018-04-30 10:53:32) f8fac64f2c523794dff5fa01140afffed949a7f430b38f16279c102afc88dd7d

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)

petovaryzsolt_alairasicimpeldany_1525026489.jpg (Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2018-04-29 20:28:09)
d70d09e7a7f943707e121207131196e4886ff81f5a89e574f74f86201862251b

De Minimis nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

kopedunakanyardeminimisnyilatkoz_1535980648.pdf (Hiánypótlás, 220 Kb, 2018-09-03 15:17:28)
ffa3ca73bbe3b2363c499c2c572709c736255cb34a3ef21a9ba1eb7e051faaee

deminimis_1525078407.pdf (Szerkesztés alatt, 511 Kb, 2018-04-30 10:53:27) eb7f807bbb1f924b692ab18780df3baf2d1aa317884a165950ed3cb553b1017a

Egyéb dokumentumok

petovaryattiladiploma_1535964840.pdf (Hiánypótlás, 348 Kb, 2018-09-03 10:54:00) 3f81d0053fc8df2602c6ef74bfb74d91ea404819f89f45b36086c23857668e8c

petovaryattilanyilatkozatscn_1535964840.pdf (Hiánypótlás, 128 Kb, 2018-09-03 10:54:00)
103ecf1c52fe9ace4bb91ba886bf3289e1d884d28722380eb125558a806c129f

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_1525078217.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-30 10:50:17) b5065befe068bbf2ee4a42b7755f4d8e0da060cc3660e1d3ca0894b76bee34da

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége részletező táblázat

edzotabor_1525027283.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2018-04-29 20:41:23) 52eb3e08e7342e8080db1aef3c9639b83d707f1f97854edaa16ea1d7cb0a3552

Foglalkoztatott közreműködővel kötött szerződés/eljárási képviseletet alátámasztó dokumentum (meghatalmazás)

kozremukodoi_1535966432.pdf (Hiánypótlás, 105 Kb, 2018-09-03 11:20:32) 6ea7daf4f5670e49e5e614042fff7276944052feea94bbf79358a2525050b407

kozremukodoi_1525026518.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2018-04-29 20:28:38) 6ea7daf4f5670e49e5e614042fff7276944052feea94bbf79358a2525050b407

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

cegkivonat_kope-dk_180412_1523620827.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Mb, 2018-04-13 14:00:27)
32eaec98de85b7fff1aec0c0e16e86478ac52709f1b8b99a47c74497bb087b84

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

dkigazgatasidijbank_1524840670.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2018-04-27 16:51:10) 4a444b314d0b823323affcee51711ff95de938906abce901fcf5225c24572fbb

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

kope_dunakanyar_sportszolgaltato_ko_1523961535.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2018-04-17 12:38:55)
fdad5f8b5c671da02a4fb7bbc15c648a4aae4f1279fb5bfeb8aa0ed3bb5d64de

2.sz. nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1525078402.pdf (Szerkesztés alatt, 770 Kb, 2018-04-30 10:53:22) cf98bfc58557c086f293162a584a9acaab07934d460e69f0e00136a6afdb3845

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

dunakanyaruszodaberlet_hp_1535966376.pdf (Hiánypótlás, 205 Kb, 2018-09-03 11:19:36)
9b667d79b9cda2d90eb29dbc317e3c0dbbe1c9764f0b978f269a03a6d3d5e693

Technikai vezetőt keresünk végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

nemrelevans_1535966425.pdf (Hiánypótlás, 79 Kb, 2018-09-03 11:20:25) 1c1c069898885cd40dd6013ea2cb1f5a16c052347674f148b08e4b0da4af7d6b

nemrelevans_1525026943.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2018-04-29 20:35:43) 1c1c069898885cd40dd6013ea2cb1f5a16c052347674f148b08e4b0da4af7d6b

Tusa Márk végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

tusamarkdiploma_1524847600.jpg (Szerkesztés alatt, 761 Kb, 2018-04-27 18:46:40) 1b3bc271cbe40b2ddf027dee783553c96018acf4df6cfd3455ff9da73918412e

Petőváry Zsolt végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

petovaryzsoltdiploma_1524820882.jpg (Szerkesztés alatt, 258 Kb, 2018-04-27 11:21:22)
225ce79d2af35eab808a0f6865d818a873d0d7fdbb05757ffc338a55c9df6b7c

petovary-diploma_1524820900.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2018-04-27 11:21:40) 6b966c501d960a7f50e3c7f761f26fa469e117abe988045ee5a0bb385a193d63

Kósz Zoltán végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

koszedzoidipl._1524820923.jpg (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2018-04-27 11:22:03) 23864647a917dbc40e9096ed386f1dd57f75b524fc8694c18bf51c5bdf929e66
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Varjassy Katalin végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

varjassykatalinerettsegi_1524820935.jpg (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2018-04-27 11:22:15)
29f683b6c927097ec8f0772431eebdbaead002b5301630de38e46d3c3409c2b6

Németh Zsolt végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

nemethzsoltdiploma_1524821034.jpg (Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2018-04-27 11:23:54)
423d568ce5d7a53894ff8c0f26d4f5aff9d9da8ef442518b80979f4eae0d4578

Eged Dániel végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
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