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Ismenesse a kérelmezó szeív€zei

2018/19-es támogatási idószakía vonatkozó spodleilesaé§i píogramjál az alábbi bontásban:

valamint a sport§zéruezet ie|enlegi hely2etének béínutátásá:
Hélyzételernzé§, |éteslünény íéltételék,
A Miskolci Tehetség€s Kosalasokéít é§ Hóplabdásokén AlapiNány 2017, rl1árciusában dönlötie el, hogy a DVTK anya€gyésület száínyai alalt Újra beindílja a
óplabda szakosztály| gsódleges célunk, hogy a régióban éló róplaMáz.li akáró ííatalteheiséges jáiéko§ok számára igényes és kultúráll sportolásiés Versenyzési
l€hsiősógst biáo§itsünk. A2 elmúh idószakban élsódléges íeladatunk Volt a szákosztály alapvetó működéséhez szüksóges J6ltétel6k ínegter€rntése: 1, NB ll.-és
csapat lélrehozása akik lelenleg a l€gfél§ó szinté! képvisélik 2. Toborró és aielentkezók létszáma alapján Valamely korosaályos bajnokságban való indulás U13.
MANÓ, 3, Terern megoldása a csápálok íészere,csápalálnk a M slolo SZc Kós Kaloly Epllójpeli Szakgimnázi!m lornateímébenedzenek és a GENERALi Aíénában
iMiskolc Válosi sponcselnok) íogják mérkózés€]k€l iál§zani, 4, Mivel a nullálól indul az szakoszlály minden olyan eszközl be kell szeíeznűnk. ameiy lontos a
móík6zések megrendezéséhez, akáí magasabb szinlen is. ljálékvezetój emelvóny. lighlscoíe. labdák stb,), ez komolyabb anyagi leterl]eltséget ]elenl. 5.
Kapcsola§elemlés má§ egye§ülélekkél (együltmúkódési megállapodás, némzelkÖzi kapcsolalok lelvélele), 6. Felnőtl nói csapalunk ÍeljutoÜ az NB]-te 7, A íOplabda
sponág ínaga§ színvonalú működlelésének éldekóben a MiTEKA alapilvány mégelápílotta a Dó§gyór aöphbda Kli,i, amely az elsó o§ztáJyÚ csapatoi múkÖdtelni.
illetve a Diósgyőí Röplabda Á.kadémia Kft-t, amely a" Utánpótlás működlelésééítíelel aióVóben.

lngallan beruházás eséténannak indokoltsága, céqa és szakmal tenalma és megvalósulásának
lngallan beíUházá§ljelen sportlejl€szlé§l

üieíí€2ése

proglam keretében neín teruezünk.

A §Poítíejlesztési program szakszóvebégl §trelégiához valo vi§zonyának ré§zlelezése, vahmint a korábbeh beedotl 9poítíeilésztési
prog]am és a |elen §poűeileszlé§l proqram közti kapcsolai bemutanása (amennyiben van)
A hely] sportágiejleszIési píogíamunk elsődleges célja a róplabda sporlág bázi§ának nóvelése. újabb helyi szakemberek íelkiriatása és bevonása a rendszeíbe, a
miskolcj és lvíiskolc Kórnyéki lehetséges íiatalok számára edzés és velsen yezési
biztosítása, szeretnénk csapalainkat a legmaga§abb oszlályban
szerepeJtetniés az otl lév6 sziqolú köVetéiményeknek minden lélen megielelni. 'ehetőség

A sponíeil€sztési program tehetséges társ.dalml és §azda§ági
előnyök és a íigyelembe veondó kockázatok megiélólésé

halásai (különös

tekinléttelazok idóbéni realizátódásáía),

a

várt

Az idei évben ]sméleile elindíljuk Utánpótlá§ csapátainkat az MRSZ bainokságaiban, ahol sz€retnénk kóíilményeinkhez méden a legjobban szerepelni, KÓzben
építeni a bázisunkal és újabb koícsoponokal elinditani azéíl, hogy a legfelsóbb oszlályban Való késóbbl indulásnál az alapveló szeínélyi íellélelek
'olyamatosan
adottak
legyenek, sz€íetnénk 2-3 éVen belüi egy 100-150 iós ulanpóllás bazisl léüehozni, é§ mind€n korcsopo(ol íeltöllenl. Fontos, hogy megtel8mlsük a íangjá1 és
hilnevél a szakoszlályunknak, higgyék el a szúlók, hogy éídemes ide hozn]uk a gyermekeiket róplabdázni, s hogy h lelesek tudjunk lenni,
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Utánpótlá§-neve|ésben qarolt csapatok
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Az Uls-as koíoszIályban msgado|l csapatok közül mgítnyi indult oíszágos bajnokságbafi:
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Az alábbiakban megadoti, igazoit játékosok számából hány íondeü(ezik érvényésvoí§enyengedéllyel stíandíÖplabdában i§

lvegyes qa7olások sza'na), 2
2017l2o18-as U2l-tJ19-1J17 bajnokságban az 1-6, helyazósl elért csapatok száma: 0

skandröplabd8 uP után iáró iá.nogalást lnódogltó tfuyezók
Az alábbiakban megadotl, igazoll játékosok sámából hány u14-u22 koíoszialyújálékosa van. akik s|os veísenyen (a 2o17-6s Magyal fujnoksag)

helyl vagy válogalon s7lnlüvelsenylendszelben lndulnak, o

§alluP ploo,amnak
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Hány UP játékos végzeti a Magyal Bajnokság ],4. helyek valamelyikén
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1

igazotvvállstt csapatok után iáró támogatá§
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=
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=
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Magyar Bajnokság 1-4, helyén Végzen UP játéko§ok után iáró plusz
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Té.€ít öplabd! UP iátókosok é3 carpraok után láó telle§

§íendópl8bdi

a!ás:

§záma:

bdítoti csapalok §záma álapÉn julö

ban indilotl csapalok után jáló

0 csapai
1

17118 indítotl és 18/19 indítandó csapatok számának különbözele
20

lámogalá§:

száma:

indított csapatok száína alapján iuló lámog

lgazolt iálékosok l]tan jaíó Hrno€atas

7/

0

8_as bainok§ágban

TeremÉpiábda UPjátékos után járó

1

száma

7.11

U21-6s 17l18-as bajnokságban inditott csapatok
]

0

ind ílo1t csapalok

u15. U17. U19-§§ 17l1&as baanok§fuban inditoti c§apatok

U2l -es

{stland]

a-as bajnokságban

8_as bajnok§agban

l 5, L'1 7, lJ 1 9-€s

0

7/1

U13 17l18,as bajnoksá§ban
U]

5
o

17,18 tnoitotl ás 18|./19 noílarc'ö c§apatok s?áma \ülönHjz€le

0,

(t€rcm):

(sllandJ.

]8/19-ben inditendó csapatok csapalok száma

L'1

37 lő

0

'60 000

0

1

0

' 200 000

Fl

Ft = 0

Ft

2 0o0 0o0 Fi = 0 Ft
Ft

=

0 Fl

0 Ft
25 960 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés íálordítá§ai

Kit€ssórle
Kit€
órle

F{vréoár

lleírr.rané§,

sponíebzelelés uiazópóló

db

sportlelszeíelés Röplabda (edzéslabda, könnyíteti, iskolai,

édék {Ft)

40o0

1ó0000

db

5790

115800

spoítlelszeíelésUtazómelegíó

db

l2oo0

3ooo0o

sporlíslszer6|és Iéíóyédő lpáíl

db

62óg

93000

sportfelszerelés mé*ózésmez

db

7000

175000

soonld6z€Jglós

db

5o0o

125000

10791

431640

6000

6ao0

235ss

47160

6739

20217

45

speoiális labda)

méíkőzésna&áq

sponíelszer€lés Röplabda(l€rem.stlandhivalalos

db

spoíté§zkö:

Takiikailábla

db

Pályaladozék

Edzóháló

sponeszkóZ

Labdataílózsák/háló

db

sporleszköz

Labdalartókocsi

db

2

31356

62712

sponeszköz

síp

dt)

2

3ooo

600o

spoateszköz

Sioppsíóra

db

15000

30000

40

veísenylabda)

/terem és slíancu

db

2

Pályalartozék Antennakészlel(lokkal)

páí

2

11763

23526

páyatarlozék

Versenyháló

db

2

351ó0

702oo

Pályalarlozék

Gyako

1

100000

100000

R.te!ória

/teíem és stland)

Jégtómlő

GyóQyszel

gyógyszerc§omag

Gyógyszer

Tape BsN

Gyó§rszeí

bem€t€qilö

Gyógyszeí
Gyógyszer

5 cm

,1

1

db

U13

db

u17

3

42oo

12600
25000

]

9

190o

17100
9ooB

2

4500

Jégtöm|ó

U17

db

4

42to

16ao0

sebb€vonó

Ul1

db

1

3o00

3ooo

Ul1

db

1

112848

f

U]1

db

1

2000o

20oo0

íelszeíe{ve

:1

U17

&

owositáska

Diagnoszlikai€§zköz

'

Mennyiségi Monnyiség

U15

kém

Diagnosztikáies,zkóz Jégkészítóqép

1

Korosztály

íe§név.zé3

Gyógyszeí

2018-1 1-16

pál

ó oszlop /párl hüveIyes
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l§gatl6n
ilp!3a

KoF
o9áály

Teí€r!]

U13

Terem

U15

gáléttdii/ófa
(Ft)

9óílé! h€lyé

lgénybev€tél

}ionáP§k srárná áa

(óla/hó}

óák
!ám3/óvad

Büdap*vme$rci
F9ú váío§

60ö0

32

11

352

8udape§Um€gyei

7500

30

]]

33ú

]'ogú Város

Adóáó
dódia

(Ffhó)

Béíttl dii
ö99:ssoí (FD

l§ényb.{étl

211200c

rün|(.ó.a

Kit.
hó

Brulló iultatások

EKHo

80

]l)

22L]OLii

44!00

2640D00

EKHo

160

]r]

420000

3.1l)00

5140000

EKtlo

80

,]0

650a00

140l]00

79oo0óo

Név

}t.Yl

Evadra j!to álolditás

MunkáliaIói járulékok
(Ftihó)

20l8/19 évad - sportszakemberék adatalnak fészletezése

Adóaiorlo8íló

Nev

s2ületési
dátum

K

198a_o2,29

8382931030

uvnlikór

Ll§rn3z

íD

lndokÉs

kol§sáály

Mdérbl

AsportszeíYozét szakmá píog.aajának
megvalósíiását szolgáia.

U10

1971_11_05

A sporlsze.Vezet szakmai programjának

l972-c6-26

A sPorlszervezel szakmai Ptogramiának
megváósitását szolgálja,

megvalósílásai szolgáIia

ó$resen (Fl)

Jo§drr'
sporteszköz, sportíelszel€Iés bo§zerzé§e

í786255

Gyó9ysz6íek, diagnosztikai eszkózók

2,16348

szemólyszállitási költségek

1200000

Nevezési költségek

100000

Rendezési, lelkészílés], képzési köliséOék

200000

Veíseny. és ialekenqedelyeh kálll|ásának köks€qel

30oo0o

sportlólos(mény, spo.tpálya bédeli díja

,§87ooo

Felkészítéssel,edzólaboroaatás§al

és versenyeaetéssel közvellenül

ósszerüggó

szállás és éikézéskóllsége

4000000

A ploglamban íé§ztvevó §poriszakembelek személyi jellegű íáíordításai

15680008

Logiszlilai kö(ségek {csak béllet) - kivévészemélygépkocsi és motokelékpáí

0

összessn

2&}69603

Élr.sr.fi,lt-

Közvétlen
támogrtás

'|

-16

Kó:rrrrúkódói

1 1 :1 1

dí

T.|ilglármgdá§

(F|)
önre
Önresz

{Fü

j]aar,

25185183

2018-'l

djl

259§9781

2a8442|)

Elsráínorarxró
összpg
28584603

288442a1
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Áltó{áno6 Képzós

Átálinoé okreók
kéPa€§

oktatók é§ á

várttaió
kép!é.ö.n
lrlé9n6!.aá3e szelnélyl
,ás.§6vók
köliségei Yááálóulaá§l
(FB
köxseqét (F0

KözvetlD''
|áíiog.tás

2018-1 1-16

1 1 :'1

Ell.sz.rv. íiz di

1

Egi,éb
tid{lséget.

Közr6I iíödíri dii

Aítodiácó íánác§€dól KeÉé§ben
(Fo
3zql§altrÉ3ok €§áveYók
(Ft)
szerY*lyes
höh§égei
(Fl)

Telies

tánogalág
(Fl)

ÖDrész íFl)

El§zárí,ollndö
össreg

Telies rálordita§
(Fr)

14
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szakkóP.é9

§akkéPtés
.eg"e"izose

20t&í9 ávad

-

ollalók váóa1o
oklalók
útazá9t é9
Yáártó
§zénólyi §zátlá§ kóh§ég€i
köl§égol {Ft}
iF9

Teívézéttö§§as3

Kölvétkt
táín6§gt&

En,

§aakk€D:ó§kö|t6€

.!arv, f..

dq

E!üéb Ámortitáció Tanácledól Képzésben Összesen
xóprá§§cn
§lolgáltáások
váöltó
!árharó
Fr)
'e§rtvevÓ!
(Fl)
§zofáye3
ul§aisi ó3 s:á}táÉ tólt&égék
köl;iget
(p$
köl§élpl (ft)

nfu2tv6tók

alakulá§a

(öz.rmd*&tói

dq

T.t.. kil.Írogrtás onÉr (Ft)

(Fl)

a.áírÚl.ndó
ös3zeg

T.li.§ rároditás
(Ft}

0DOODo0

2018-1 1-1611:11
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versenye2teés
20í&í9évad - ve€€nyezleté§

kiilts€ei

veísenyenqedóIy. leioazolás, taadíi
pályahiioiesíté§, jegyzókönywézeló

2a000o
díja

összesen

E||.

s:ery. riz

d'i

Kö:ígrí,]úkt,dói dii

T6li9s lámooará9

(F0

2a234-I

20] 8-1 1-16

1 1 :1

1

Ónésr {F'
31372
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kóbó99i?

iiely irgcimokrr sámol közremúködói
f] §zemélyiiellegú íáíordílásBTálgyiészkóz
ETáígyieszköz uóíinan§ziíozoli beruhazas

E

veísenyeáetés fejlesztése

Közíeíüködó

Táígyielólinan§rkozott
(nem in§atlan]

18805,í

UÉnpóllás-nevelés 515000

belunázás D Tárgyi eszkö2 (ingaian) elóíinan§zlíozotl beruházás
íeilesztése ü Általános kópzés fejlesztése ! 9akkápzé6 iejlesztése

(nem ]ngaian) €lőlinanszílozott

E

Ulánpótlás-nevelés

diiaása (Ft}
193483

967D3

284757

519273

259598

77459a
l059355

TáíOyi olóíinanszííozotl
(nem ingallan)

a sportágleilesztési píoglam elké§zítés€, nyilvánlartása,

elszámolása,

gondozása

Utánpóllás-nevelés

a sponágfejlesaési program elkész{tese, nyilvánlafiása,

elszámolása,

gondozása

2018-1 1-16

1 1 :1

1
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Tisztelt JÓváhaqyásl

Végzó szervezelI

A társasági adólól é5 áz o§ztalókadóról szó!ó 1996. éVi Lxxxl, lö.vóny 2zc. §, illetve
kiállilásáról,

§ (1) b€kezdésé, rovábbá e közigazgatási
a fenli sportlejlgszlási

halóságieljárás

a

Énány,csapalspon támogatasál binosÍtó támogatá§i igazolás

és el|enórzésének, valamint Visszaiizelésének szabályairól

lelhasználásáról, a támogatás elszámolá§ának

§zóló 107/20l1. (vl. 30) Kom. lendelel 4.

és szolgánaiás általános szabályairól szóló 2004. évi cxl, tv, 29.§

0) bekezdése alapján kérem, hogy

programotióváhagyni szlveskedjenek.

Ke|t: lviskolc, 2016. 11. 16,

2018-1 1-1611:1'1
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Nyilrlkozal 2
Alulkolt szabó Tamá§ (hivatalos képv'séló nev€), mant á Kéíéimézóképviselóie,
]

.

kijelentem, hogy a kéíelembenloglall adatok. iníormációk és dokumenlúmok leljes kóíúek, valósak és hilele§ek;
a Ké.elmezólól további adátokat kérnel;
a sportfsjleszlési progíam jóváhagyásá éídekébén
a jóváhagyást Végzó szgív€z€t

2,
3,

tdomásul ves.em, hogy

6,

ludomásul veszém, hoqy ném haoyhaló jóvá a sportíeilasztési píogram, ha az el]enóíZó szerve2et a spoítszeNézel koíábbi tám€atási időszakra
Vonatko2ó lezáá láNány-c§apat§pórt
támoqalás el§zámolásáVal ös§zeíúggésben Visszaíizetésikótelezetlségél állapílott meg, és a Kélelméző azt nem

v€zó §zeNgzet a kéí€lem bérk€zé§eiől számílotl 12o napon be]ül hoz döntésl, A 107/2011 (Vl, 30.) Kolm/énd€I€lbén méghalálózott §portléjb§aési progrem módo§aá.áía, ill§lve mé€hos§zabbMsáíá iíányuló kéíelem elbirálásáía nyitva álh Úgyinlézésl
hátáíidó 60 nep, Tudomásul vészém, hogy á spon§zeíVezgtet ngm illgti meg a Ket. 7r, § (2) b€kezdés a) poniiában meghaláíozon kérelmezett iog
gyákodáse, ha a szak§zóvelgég a íenli haláridóben nem hoz dónlé§l]
4_ kiielentem. hogy a Kérelmezónek az államháztaítás bámely alíendszeréVel szgmben esedékessévát, és meg nom lizetetl kÓZlartozása nincs, vagy aíía
az il|elékes hatóság tizetési kónnyítést {Észl€tíizelés, íizGté§i hala§ztás) enqedély€zett;
5, ki]elentem, hooy a Kélelmez6 az álamháztaítás alrendszereiból iutlatotl és már lezán támogalásokkal megí€leló módon el§zámolt, a támogalásoka
vonatkozó gzoEődé§gkbén vá aIt kötelezett§égéitteljé§itetté;

7.
8-

9.
10,

1l,

tudomásul Veszem, hogy a jóváhagyást

teljesíistt6;

tudomásul veszem, hogy a spoítíejleszlésiprogram jóváhagyásá| kóvetóen nem állíthaló ki a Tao. lv, 22lc, §. illelve 24lA § szeíinli igazotá§, ha a
sportszeryezet a korábbi lámogalási idószakía vonatkozó lezárt látvány-csapalspoít támogalás elszámolásával összefüggé§ben az ellenóízó szslvézel
á|tal meghaiáíozotl Visszafizetési köielezetlségének nem lett eleqet;
kiie|€nlem, hogy a Kéíelmező végd§zámoád e$ííás a|att nem á1], ell€ne cs6+, {€l§ziárnoki+, i{€tve egyéb. a megszúnlelé§érekány]ló. jogszábáyban
meghaláíozott e|iálás nincs folyamatban, és Vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás id6tarlama alatl ilyen eljárás indul;

hozzáiárubk ahhoz, hogy a Kélelmező adósámá! a jóváha€yást végzó szeNezél é§ a Magyar Alamkincstár lelhasználja a lejárt közlanozások
ieüesiióse, illelól6g az adó§§ág b€kóvetkezése lényénékés összegének megismeléséhezi
hozzájálulok ahhoz, hogy a Magyáí _Ábmkincsláí áial müködlel€n
monúonng lendszeóen nyllvánlartott jgénylói adataimhoz a iogszabályban
meghatározotl iogosullak, valamint az A|lami számvevőszék a Kormányzati Ellenőízési Hivatal, a Nemzetgazdasági i/iniszlérium ós a csekély összegú
lámogalá§ok ny'lvánla.tá§ában éínts§ szeív€k hozzálér]snek;
kijelonlem, hogy a Kéíelm€ző megfelel a rendezelt munkaügyl kapcsolalokíak az államháaanásíól szóló 2011. évi cxcv, töívényben megiogalmazott
köve|elményeinek, és a sze ezet, enn6k oazolá§a céüából szúksóges - adátait í€nds]kszósle bocsálorn;

iípusa, élia, valaminl a iámogatás ósszege a
EMMi, a ióváhagyást végzó §zerv§zel, és az ellenótzó szervezet honlapján közzétéleke kerúl);
hozzájáruJok a KéreImezó adalainak a ióváhagyó §zervezel, iovábbá az €ll€nóízó
§zeívez61 álali kgz€léséhez, valaminl vállalom, hogy a szomélyes
adalaik kezelésé.eszóló eng€délyt a b€adványaimban
szeíepló leímész€tes személyektóljs beszerzem;
kól6l€26ttsé9ol vállalok aíra, hogy a j6l€n kérel6mb6n közölt bármi|yen adalban, tényb6n, illotv€ a límogalá§t boíotyá§oló körülmányben beá|íj
Vállozá§ról haladóKalanul, de leqkésóbb a jogszabályban íoglah halálidőn belil írásban ét€s'ttem a jóVáhagyó-. illelve az ellenőrz6 szervezetel;

12. Udomá§Ul veszem, hogy a kéíelem adatai nyivánosúgla hozhatók (e Kélelmezó neve, a lám€atás

13.
14,
1

5.

amennyiben az épílésiengedélybez kölött

lárgyi eszköz beruházás, felúiilás sportcélú ingáíanra líányul, úgy Válhlom, hogy

a,

a beíuMzás územb€ heiyezéséi követó Ie4a]ább a F€szabályban

b,

á.z adott tárgyi eszköz beíUházásra vonalkozó, elsó támogaási igazolás kiál|ilását kóvetó évöen kezdődó támogaiási idószáktól §zámílott 4,
támogatási idószak végéig a lárgyi e§zköz beíuháZá§l üzembe helyezem, el|enkezó esetben a támogatás és annakjegybanki alapkamanál nóV€il
összegét Magyar Allam íészéreme§íizetem.

c.
d.
e.

íneohatározoit irószalban az adókedvezmény álapiál]l szolgáltj beruházás
léVénüzembe helyezefl ingaian sportcélu, elsódtege§en piacj alapofi tórténó hasznosilását (iogszabályban meghalározotl kivélelleI) fenntanom,
Valamini - a jog§zabályban msgharározott ss€lben _ b€nyújtom a spodélú inga|laÍl tulajdonoúnak elóze|es ílásbeli hozzáiárulásál aíról, hooy e.íe
a2 ldólartamía a Magya. ÁJlam iavára az ingatan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmóny ménókéig j6lzálo9jo9 keíút bejegyzésre, mely
beiégyzéskönségének ellenérlékét megíizelem,

e béíuházás územb€ helyezésél követő lggalább 15 áVb6n az adókedvozmény alapjául szolgaló b€luházás révéflúz€mbe helyezsll sportcétú
ingaíafit isko]ai éB diálqod €s€mények, §zabadidósport e§eínények és más, kózö§§Égj cétú1iúiönós€n: ttilü.ális, fun9áikai) események
lebonyolitá§a céliából ingyenesen Vagy kedvezményes áron biztositom,
bérell vagy más jogcímen használt. n€m a láivány,csapatsportban
jngaiánt piaciálon bérelom Vagy másiogcimen használom,

múködó hivalásos sponszervezel tulajdonában áló ingatlan e§€tén

a spoltcélú

támogaüáLsból mBgvaló§uló felújítástl€galább 5 éüg áz eledeti
íencleltetésének megíelelően haszno§ítom, Va|aminl b€nyúilom a spor|élú ingailan lulajdonosának 6lóz6les írasbeli hozzáiárukísát arról, hooy erre
a2 ldóiadamla a Magyar Allam javáía az ingatlan-nyilvánlartásba az igényb€ vett adókedvezmény mérlékéigjelzálogjoq kelűl bejegrzésre,

a ielenédékénlegalább 5 milló íolint órtékű táígyi eszköz íelúiításes6tén a

j6l6nérlékénlegalább 10 millió lorinl énékúlárgyi e§zköz beruháás, islúiilás esetén a sportcéh] ingaíanfejleszlés.e nyíll párázálot ííokki ós a
páylizaii eljárás eledménye aiapián nyeíles személly€l kótök sz€íádóst a iá€yi 6szlóz berubázá§- félúiíláLsmegvalósílására.
vá[alom, hogy a iámogatás felhasu nálásáíó| olyán ana'nixls nyjlváflhná$ vezelek, amely biáosítja a lámogalások lelies elkúlöníléséi, és
hozzájárul a támogaláB íendeltelés§zeíűíelhasználásának jogsrabályban me§halározott §zerv€k áliali ellen6ízéséhez;
tudomásul Veszem, hogy a lámogatás €lszámolá§a solán csak bBonylattal dokumentát kiadások számolhatóak el, a támogaiás lelhasználása soíán
kelgtk9z€tt bjzollylatokkal a látvány-csapat9orl támogaláúl biziosító tárnogalási igazolá§ kállíiásáról, felh3sználásáíól, a ámooalás elszámolásának és
ellenóízésének, valamini ü§szaíizetésének szabályakól §zó|ó 107/2011. (Vl, 30,) Koím, ígndeietben íoglaftak szelint elszámolok, és mogórzöm a
jogszabályok által előíh határid6 véqéig,
tu('omásul veszem, hogy e jóváhagyást Vggzó szervezet ái!ál megálapílott ériékoósielvek és a benchmalk a tám€elások térvezéseés a telhasznáIás
solán kóléléZó jelleggél bíl a sponszervezel íészéreés az abban í€lál1 elókásoktól ellérnj nem lehet;
köielezettségel vállalok. hogy a §portí€jleszlé§i ploglam jóváhagyása esetében a iogszabályokban, a2 énékelésie|Vekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási úínulalóban íoglalt olőkásokai beiarlom és tudomásul veszem, hogy á néína jóVáhagyásnak. i|letve előílásoknak megÍeleló lelhasználás
éselón az 6l§ámolás, vagy érintelt íésze nem íogadható el és 6íe tönénó kötelezés esetén a lámogalásl és -amennyiben felmerúl - kamalail

',
9,

16,

17.
18,

Msszafizelem

I

19, vállalom, hogy a jóváhagyásl végzó sz6rve26t

áhaI jóVáhagyon sporiíejlesztési p.ogram, valaminl annak kóltségtolvé, illelve
elegot tes.ekieknlotében a honlapon tórlén6 közzéiéieli köl€lezettségn€k

a lámogatá§ össz€g

Kell: Miskoic. 20'l8, 1]. 15.

201 8-1
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NYlLATKOZAT

társa§ági adóról é3 az osztalékadóíól szóló t996. évi Lxxxl, törvény (Tao. tv.) 2zc. § szeílntl
láwány_c6apáisporlok ümogaiá§ának adókedvezménye é3 24lA. § 3zerinti kédvezményezett qél.a (látvány-c§apal§pod
létt adó-í6laián|ás (a lovábbiakbdn: lálványtsapalspoít támogatási rond3z.í) alapián .i€gvalósu|ó
támogatás o96tén

a

1,

llyilatkozlt

6

támogalásíe}

ledvezményezell státusárol

Alulkott szebó Tamás, mint

a

iámogalási íendszeúen pályázó Diósgyóí nöpbMa

látvány-cs€patsport

(kedvezményezett nevo) aláhásía logo§Ult képvis€lóje

búnletóFgj tg|eló§§,jgem

Ahadémia Kodátol| Felelósségü Táí§aság

tudalában ezúlon nyilalkozom, hogy a oiósgyöí Röplab(la A](adémia Koííáloll

Felelósséoű Társaság (kec'vezményezelt neve)

I

a Tao.iV, 4. §

E . Tao,lv.

41 ponlja §zeíinli lálvány-csapalsportágban működó oíszáoos spo áql szakszöVetségnek minósúl,

4. § 42.

ponlia sterlnti lálványtsapaBportben múködó atr€lól

3pon3z6.voz.lnek minő3úl,

.íírly

t] hiva!ísos spoítolól1 a|€haz
E h|vai&o3 sponolól noín álkálúaz
tAzaz olyan. a spóííól szóló iöívónyben me€haláíozo§
hivatásos sponszeívezetnek,]

a

szabályok szelint múködó sporlszerYezel. amelylk nem minósüla Tao, lv, 4,§ 43, ponl szgrinli

a Táo. tv. 4. § 43. pontja szerinti lálvány-csapalsportban

tAzaz a látvány_csapalsponágak

múk&ó hivatásos sporlsze.Vez€tnek

o.szágos sporlági szakszöveisóg€

által

kair|

vors€nyrendszer:

minósül,
a) l€gmagásabb

íelnóti bainoki osztályában - a vetelán

korosdályoka kilí ver§enyrendszeí kivéleléVel-íésztvev6 l indulási jogol elnygrl) sportszeívezet. vagy b)alsóbb baFoki osztáyaiban lészt vevő
(indulási]ogol elnyeít) sportszsrvBz6t abban a2 e§etbén, ha a2 alyen sporiszervgzel hivalásos sponolól alkalma?-l

!

a Tao, &. 4. § 43/a. pontja szellnli láNány-csapatspon lejleszlése éldekébenlélleJön alapiNánynak minősúl, amely:

D hivatásos spo

n

olót alkalmaz
hivatásos sporlolót nem a|kahaz

a sportíól§uóló törvényben meghaláíozott szabályok sz€íinl múkadó, utánpótlás-nevelés leibsaésel vógzó alapítvány, molynek alapíló okiíalában
_ elsósolban ulánpólláskoíú veísonyzőkkel kapcsolalos - spoítlevÓkonység elósgg itése.
meghatározotl lanós közórdekű cél szeíinti levék€ny§€e
leltételeinek bizlosítása, lelkésziió (edzéssel ósszeíüggó) és Veísenyezlelé§j íeladatok szeívezése,]

lfuaz

2. }ayllaikorat a

|áttbg.tá3 öne..tónot

bláosílá§áólz

tálgyi eszkóz beíUházás. t€lúiilas

o30"Á

[50%
=

képzés§€l összef úggó íeladalok

70 .Á

D30a

950%

fl
személyi j6lle9ú rálordilások

önéó tapult

ón..ó

lo9cln

70

Emlndenísiia államl (ö.koímányz.li) toír"áalól tí€nté§ salál .ró,

lhilel.

Degyéb íoírás:,-...,....
Jelen §portíojleszlási ploolamban nem pályázott )ogclm.

o],.

ú50%

Jé|en §porlreil€sáéá

píoqramban n€m palyázott iogcím,

}ayilatkoz.tod a 2. pont szeÉntl lenll ket69óriál leKntetében kl!ér|ed .rra l§, hogy az áhalam képvlsell, hivalá3o3 9poíltevél€nységol végzó szelvezel
1ideéílve a hlvalásos §portszervezetet. Valamnt az olyan §poílszervézglei, amelynél hNaiásos spor|oló alkalmazására keíúlsor. vagy a lámoqatással éíinletllárgyi
gázdasáqicólú lélesihény l€lté|elej) olclében a Tao lv. 22lc. § (4) borozdés c).é)
eszköz boruházás, lelúiitás lekioletében nem leljesúln€k a koílálozott méílékú
pont|6 sz6.1ntl merlékelel a tentl |oocíírkl€ nyúltoll tánrooatáshoz kapcsolódÓ, r támolatolt hlvatá3o3 sPoá3!éíte2et vá§y a 3on, § 3zcrlnli 3ze o2.t
niszérB m.gllré|.it látvány_c§aprlsport lámogalá3l rshdsz€r sz6r|nll kl€gószílő 3po.ií6il.§aód lámogatá33ál - a szponzoíi szsrzódés keíolébenjutialon
kisgészílő §portl€]leszlósi lámogatás kivót6láVel- ö.szevoni énékérBkoll alkalmezni.
3.

llyilllko.st láígyl *zköz béruhóás, íelújílásiogcim esetén a {ellesa&sel é.intett lngelten haszrtosítá§áól3
Eiglsn sponrdlo3désl prog.am xcEtéb€n n6ln pályázok lngrllan lejb§aé3É.
D9azdasági leVékeny§é9nek nem minó6úló használal,
IAz inírasiruktúra igazo|t módon pl. kizárólag á kedvézményezetl sajál tevéxenyságekénl végzen u!ánpóllás-, amat6r (szabadidósJ- és diák
sportlevékénység céljáIa szolgál, e2éít a támoga!í§ €uropai uniós v€r§snyjogi értelemban ném rn inó§úl gazdasagi l€vékenysógnelc]

lkor)álozotl mérlókú gazdaságl célúhasználatlEz eselben a gaz(tasági ievékénys€n€k mlnósúló na§znála! kizáíólagosen járulékos ]ellegÚ azaz áz lnlráslíuklÚra gazdaságiélU
vonalko.ó has.nálala nem haisdia meg á? inhastruklúra lényleges leljes éves kapacilásának 20 száza|ékit, E tekintétb€n
gazdasági tevékenységn€k minósú'a bérbeadá§ úlján,ellenénék fejéb€n löílónó Utánpólíás-, amatóí (szabadidósl, és diákspon élú
használal isl

levékenys€le

ngazdasági tevékenysegnek minósüló használal
[Az iniraslíuklúla pl, hivaia§ossporttevékenység, illelve egyéb gazdasági tevék€nység céliála szolgál, ezén a támogalás európal úniós
ver§enyiogi ertelemben gazdasági ievékenységnekmlnósúl, Gazdasági l€vókenységnek manósúl a bélb€adás útján. ellenénék lejéb€n
lönénó ulánpóllás-. amalór (szabadidós)-, é§ diáksport cálú használal is]

Kijel€ntem. hogy amennyiben a kedvezmónyBzell díjazás ellenében sportolól loglalkoaal, a kérelemhez rendszel6síl€tl
totlem meq,
alapján és a Tao tv, 4, § 40e. poot]a ligyolembevólolóv€l

ny alkozalol a sporlo|Ótól

kapoti ádatok

Ha a támogatoll sz9rvezet a2 Európai Bizonság sA.31722 (201]/N), sA,46615 {2016/N) és sA-48265 {2017lN) srámú halátozalainak hatálya alá taltozik. a Tao, lV
30]l. §-a szelinli iogcimek vonaí,rczásában a támogalási §z€ízódés koretében megkótöll ki€észiló támogatás ósszegévela lálvány-csapalsport lámogalását
(VI,30-) Korm. rende|€tben

2018-11-,t6lí:1

1

íoglaltak szennl köteles elszáínolni.
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Tudomásul Ves:em, hogy a lálvány,csapatspori támogaiását bizlosító támogatási iga2olás kiállilásáról, lelhásználásáról, á támogalá§ elszámolásának Ós
s:ervek jogosullak a íonti
ollenórzésének, va|aminl'Visszaíiz;té§én6k §zabátyaiíó' §zó|ó 107/201l, {V1_3o,) Korm. lend€lel2, § (1) bekezdós ], és 2. pontok sz€iöti
ny;ta*oá vatosagtaaalmának vizsgálátáía, és amennyiben annak eíedményénom lámaszljá alá a lenli nyllátkozatól, a láínoge|ás vjsszaÍizelt6tésíekoíÜl,
Kéll: Miskolc, 2018. l1, 16,

1Hivá|á.os .Po.iotó: a spoítról 9zóló 2004. évi l, ióryény l, (.1) boko.désében meghatálozott. a látvány-c§apalspodnak minősü|6 sportágban íoglalkoaaloll
§
§Portóló azzal, hogy az általa jóvedelgfi9zelzó íoglalkozlatá§ban & diiazá§ ellenében nyújtotl §zolga]taláskénl íolylalon spoíllevéh€nység hlvalásos
spoidsvókgnységngk minósúl, arnennyib€n a .é§zéle sportlevékenységév€l összeíúggésben az éíinlett lámogalá§i idószakban nyújlon pénzbeli iltlalás , a
sporirendez!ényen való részvélelhezkapcsolódó utazási kólt§éggk és §zálla§köll§€oek
kivél€lével , meghaladja a lészvételikölt§éget és a spono]ó ióvedelmének
legálább 50 százalékái teszi ki, íüqgetlenúlattól, hogy a sporioló é§ az érinletl sporl§zeNeZet kötött-e egYmó§sal munkaszerződést (Tao- tv. 4, § 40a. ponl),
2Ábban az es€lb€n

§zúkséges futöltena. ha a kedvezményezetl az1, ponl alapián hiyalásos sporlszeív€zelnek, hjvalásos spoílolól alkalmazó amalŐí
sporlszervezelnek, vagyalapítványnak mlnósúl, Vaqy oíszá§os szakszóveiség eseléb€n a iálgyieszkóz beluházás íletújílás) hlvalásos sporltevékenységellolytaió
§zeruezet inÍra§kuktúía lejleszlésér€ nányul,
3Valamennyi kedvézínényezélt e§€téb€n

2018-1 1-16

1

,l

:1

1

kílóllendő|
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Aín tórittlvatá3o3 nytlatkozat
Aluliíotl

§abó Tamás (hivalalos képviseló ngv€),

mint a Kéíelm€zó képvi6éló|€,

Bz alábbt nyilalkozalot leszem,

Áz állalam képvisell sponszervezel a lálvány csapalsporlban múkodó ÁMATÓR sporl§ze],Vezehek
Tudoínásul V€szem,

hogy a j€l€n

8únletóiogi íelelós§ég€m
bokóvelk€2€ü

nyilalkozal m€gleleió

kitöltás€

és aláílá§a a2 €lbirálá§

minósú|,

íe[ér6le,

ludatában kiielenlem. hogy a í6nti nyilalkozal a valóság^ak meglelgl ós kölelezeüséget vállalok, hogy a nyilatkozal vonatkozásában

változá§okel

8

napoí b€lúl beielsntem

a ióváhaqyást

véozó szervezelnok.

Miskolc, 20]E, ] ], ]6,

Látvány-caapallpoítban nrlkódó amglóí 9ponsz6rver.ti minden olyan.
Vagy sporlvállalkozás, amelyik n€m
1996,

éVjL)üxl. tórYény 4

a sporirólszóló

tórvénybefl meghaúíozott szabályok szeíinl működó sporlegy€súlot

minósúl á kóVe|kézó ponlban meghatározo§ hivatásos sporlsz€rvezelnek

(a társásági adóról és az osztalékadóIól szóló

§ 42. ponlja},

Látvány-caapal3poítbrn miködó hlvalá§o§

§porttzeNezst:

a lá|vány-csapalsporláqak

olszágos sportági §zakszöVelsége

által

kaírt

veí§e nyíendszeí:

- a veleíán koroszlályokra kjííYe.senylend§zeí kivétglóV€l - részl vevó (ifldulási Fgo! elnye ) sroílszéryez€l. vágy
b. alsóbb bajnoki osáályaiban lészl vevó (indu|ásijogot elnyerl) sporlszervezel abban az €setben, ha a2 ilyen sporlszéívezélhivalásos §porlotól alkalmaz.

a, legmagasabb íelnötl bainoki osaáyában

Tóbb láNány-csapatsportban több jogi szemóly sz€rvgz€ti
sporlszervez€lekíe
vors€nyíendsz€rek

2018-1 1-16

elóírt rendolkezésekol csak árla
bainoki osztályaiban észt v€sz

1 1 :1

1

egységgel {szakoszlátlyal) műkódö

a iogi szémélyszerv€zeli

(a táGasági

sportsz9rueze|

eseléíaz e lörvényb€n a

hiválá§os

egy§ég.e (szakosztályla) kell alkahazni, améiyik az a)-b) ponl szerinli

adólólés az osáalékadóíól szóló

1996. évi L)üxl, töíveny 4. § 43. pontia}.
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ÁFA Nyilatko.al
Kérelmez6 képvlselelében eliárva.

a

20]8/2019,€s

támogalási idószakra Vonatkozó §portleiesztésl proglammal kapcsolatben büntotőjogi íelelősségem

tudatában, a2 általános íorgalmi adóról szóló 2oo7, évi cxxvtl. törvény (a iovábbiakban: Áta tv,) alapián a köV€lkező

nyilalkozatot leszem,

Krelgnlem. hogy a Kélelme2ó alanya az ÁFA-nak és. kéíem,hogy a sponíejleszlésl píoqfam az alábbiak l]gyelembevételével keíúljön €lbkálásra,

Jogcim
Ulánpóilás-nsvelési íeladatok elláiásának
Tárgy sszköz beruházás, íeliiilás

lámogatása

támogelásá

|ámogalá§a

Képzesi leiadaiok

velsenyezlelés

Brutló'
x
x
X

támogalása

X

'Jogcímenkénl egy válaszható

íovábbá kijelenlem hogy amennyiben a
s2óv€l§égel

Jelen nyilatkozal larlalmában. lllewe az abban szeleplő adatokban

haladékla|ánul, de legkés6bb a vállo2ásl kóveló 5 n8pon

belúl-Flen nyllatkozal

váltoás kóvelkezit b.. aríól a Mágyal

Röplabda

megíeleló l( öllésévelés benyúilásáVal- lájékoztatom.

Tüdomásll Veszem, hogy amennyib6n az Áía N. által elóíít íoídilon adózas szeíinl a lerrnék beszerzóieként, illgtve a szolgáltatá§

igénybevevóieként kól6lo2etl

Vagyok az általános loígatmj adó meglzetésére, valamin| € körben áía levonásijoggal nem rendelkezem, az éinteti úgyl€let külön számolom el és az ügylelel

alátamasaó b]2onylato(ka)l e]külónitet|en nyújtom be.
HozzáJáíuIok ahhoz, hogy a Magyar Róplabda szóvetség adataimat íelhasználja. nyifuánladsa és szúkségeselén lovábbiadalokal

l(éíienbe. valaftinl é célbóla

Nemzeii Adó- és vámhivalalt megkelesse, Az ilyen iéil€gú adatszolgállaláshoz hozzájáíulok TLrdornásul Veszem, hogy a Magyaí Róplabda Szöveisóg

a2

általáno§ loí§almi aalóval kepcsolatos Jogállásomla vonatkozóan további nyilatkozatol, inlormációt kéíhet,

Kéli M]skol. 201a 11. ]6.

szabó Tamás
ügyvezetó

oiósqyóí Róplabda Akadémia Korlátoll F€lslósságú

201 8-1 1-16

1

1:11
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Nyilalkozat a DE MlNlMIs támogatasok igénybeveteiéróI
A Kér6lmé2ó képvi§Blelébén jelen nyilatkozat áláírásávál kötélezellségel vállalok a? el€ktronikus kérelmi í€ndszerben az Európai L]nió múködéséról szóló
szoízódés 107, és 108, cikkének a.sekéy ósszegű lámo§atásokla való alkalmazásáról §zóló,2013-

dec§mb9r 18 i 14072013EU bizottsagi rendelet (HL L

352., 2o13,]2.?4,. 1,o,) (a továbbiakban: De Minimis Rendelel) meghalározoli csekély ös§zeqű

(de minimis) lámogatások Vonatkoásában az

adatszol9á|lalásra,

Kijelenten, hogy a jelen nyilaikozat meglét€lének pénzúgyi évébene nyilatkozat kiadásának napjáio igénybe vetl, valaíninl az e pénzogyi évei m§gelőzó
pénzúgyi éVben a Kélelmezó álta| igénybe vett.
Vonatkozásában

a 0e

kél

Minimis Rendelel meghatározott csekély ósszegú (de minimis) lámogaások egyultes jelenértéke

az állalam szolgállalo|t a.'alok a valóságnak

megrelelnek,

E]fogadom, hoqy a KérelmezŐnek a 10z2011, (V1,3o.) Xolmány íendelelben (a továbbial.ban: Renoelel) me§halálozott 20]8, július 1,

ámogatási idószakban a társasági adóról ó§ az oszlelékról szóIó 1996, éVi Lxxxl, lórvény (a iovább akban: Tao tv.)
§zemélyi jellégű láíoídításokíaigénylehető csékélyö§sz9gű

2zc, §

_

m19, ]únius 30_iq lartó

(1) bekezdés ce) ponljában loglall

lde minimis} tamogalás igénybevélelére az elektronjkus lendszerben szolgáltatotl adatok

figyejemb€VéleiéVel van lehetőség,

Tudomásom van aríól. hogy a De Minimis H€ndelgt

értelmébenbármély háíom pÉnzügyi év Vonatkozásában az összes igéntbeven csekóly ós§z€gü

(de

minimis) lámogatás jelonéltókg nem haladhatja meg a 200 000 eulól,

Jelen nyilatkozat aláarásáVa] kótolozetl§€el

Vállalok arra, hogy a Tao lv

2zc-

§(1) bekezdés c€)

pontja alapján 2018, ]úlius 1- és 2019, június 30, közöttl

táínogalási id6s2akba. igényoli csgkély összegű (dé minimis) lámogatás lolyósiása esetén, a jelen nyilaikozat pénzügyi éVében ás az azt köv€ló

ké1 penzúgyi

évb€n e táínogátás ÖsszBgének figyelembevéte|éVol n6m veszok jgónybe 2oo 00o eulo összérlékét meghaladóan csakéIy összegú {de minimis) lámogalást,

KÖtelezett§eg€l

Válla]ok a lámogatáshoz kapcsolódó iralok pgszabál}öan

ioglalt idótarlámiq

1órténó meqőízésóre és a iogosuh ilyen irányú lelhívása €s€lón

bemutalásuka,

0Fl

0Ft

Kelt: M]skoic, 2018, 11, 16,

201 8,1

,1,16

,1

1:11
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cfukivóná PDF béemeléséa meiéklete*hez
Nyilvántadó halóság igazolá§a (a kér€lrnezó széfuezelel nlfuántarló §z€rv€zol
nyiüánlartá§ban szér€plő adalaiíól)
n€m íógebbi lgazolá§a a §zerv§z€l

(bííóság, vagy közioazgalási szorv) 30 napnál

Utolsó t€llöllés:
20l8,04_23 09]34]l8
Közi6gy2ói aláííá§,hitgle§ítéssel ellfion abírási cífipéldány vagy ügyvéd álial elleniégyzétt áláírfu miítta. á lámoqáloll s2eíVozot
veze!óiétől (meghata|mazás é6eténa lámogalási kércl€m aIáííá§áía és elleniegrzéséreFgosun §zemélyekl6li§)

Utolsó
'€llöité§:
2alE 04 23
09:47l]
lgazotás arról, hogy a pályazó kóztaftozásmgnt€s

akó.taflozásínent€s

Fáilok szárna:

adózd a(iá&ázisbaí)

ádózónak

min6sül (30 napnál nem íégebbiközokiratlal

igazoüa Vagy §z€í§p€l

2

2018 04 25 12 36:39
{35 000 F0 A 39/2011. (Vl. 3o.) NÉFM| íendelel alapján lizetendó lgazgalási szolgá|tatási díj beíizetésétigazoló bizonyat
(1 0300002_1 056490149020184)

Fáilok sámá:

1

ulot§ó íenöltés:
2018-05-02 10l53:33

Fáilok száma:

1

Aláiíandó nyilalkozat letöltése

utolsó íeltöltés:
?018 04 28 05:21:44
EMM| nyilaikozal

Aláiíandó nyilatkozat letöliése
lJtolsó íeltöllé§:
20] 8 05 0210'55:18

2, számú nyilalkozát

Fáilok száí9:
utolsó

1

Aláííandó nyilalkozat letöltéso

'oltóltóB:
201a-o4-2a
05:22:44
Eqyéb dokumentumok

Fáilok száírÉ| 4
tjtolsó íellóltésl

?o18-o7 -23 19:34:21
DÉ Min,m§ Nyilalkozal

Fáilok szálY€i 2
Utolsó í€ltóltés:

Alákandó nyilatkozat letöllése

zala-9l 0411:44:23
sportszakembérekre Vonalkozó dokumentumok (edzőilicensz, munkakóri leilás, munkaszerzódós,megbizási szerzódÓs

stb)

Fáilok §záíla:4

LJtolsó íellöl|és:
2018-09-06 13.55:2]

sponlétesílmény,spo.tpáya tjéíleiszerzódései

Kovács Edina (ftzó) mellélJet€

Fáilok szá,Y,a: 2
utolsó íellöllé3i
2018-09-06 13,44:55
Toma sándoí (Vezotóedzó)

mellóklet€

Fájlok száma: 2

ulol§ó íellóllé§:

2018,07,0411:43:18
Szabó Éva (Edző) melleklete

2018-1 1-16

1 1 :1 1
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Fáilok száma: 4
Uto|§ó í9llöltós:

2018-07-23'l8.08:51

Xeli: Miskolc.2o1a 11 16

201 8-1 1-1611:1'l
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hdikátoíok a proieki telies időt3rlamára vonatkoáatva

|n.llká|oí

oUtput

fi legBevélé§l

(ielenlegi)

cé!érrér(riií,og.lási

idószd(

vó0.}

váho.é§ á blzi§év
9t liban

iíldikáloók

Teljes §zakemb€r

lő

állomálty

Ljcence_szel íendelkezó edzók

1ő

számá
Edz6taboíok §záma

db

Éplleülelújíloltsporlélú
ingallanok száma

clb

Épileit^elúiítotlki§zolqáló
lélesítmény
Egyéb indikáloíok:

lndtkáto.
Eredrr€ny

llé

változás a bázisév'Á

indikátofuk

Korosztályos sportolók §záma:

U19

íő

U]a
U17
U16

U15
Egyéb indikátorok

20,1 8,1

1-1611:11
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A proiekt költsegvetese

§zenélyi]ellegú
Táígyj eszköz

0

beruházás $a5573

13tl]47§7

-ebbó|ebnnenszlrozoí $€5573
(n€m lnqallan)

0

(ingatlan]
-

6bbő

o

Uóíiían§Eiíozott o

DOú00

UtánPólás-nevelés 251851a3

íeladalálnak Támogatás

259598

0

515o0o

25959781

2884420

Képz€s00oo0
ebbólaltalanos

,

ebbólszakkápzós

o

0

000000

279523

2a23

o

o

taa]

o

2a2347

313?2

összesen
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310895

313718

42613552

4297267a

dí
Tárgyi

lriáhpól|á§
l0000

2018_1 1-1611:11

2aa44201

00

képzes o

-

28584603

Képzés

v€rsgny..tétés

Összesen
35000
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A kóíslemhez

Áll

unozó mé|lbkletek (26 dar8b)

ttyttattozar

AláÍllndó nyilálkorat letónása
akadem iaaía,1 524885 704,pdl

(§€rkes:tés

elan, 177

201a-u-28

Y,b.

05|2,|:44) 8dbíe8484adde

1

39al46439b0

l

Kőziagyzói aláíÉ3-hitol6síté3.€l glláloli €lóiliisi címPéldóny Yagy ooyvér' áhát elleniegyzeü .láirás mlnla,
(íieghal6lmaá9 eaéténa tátno0al&i kéí€len aláíó§árs é! ellen|elyaéséíe|ooo3ult szelnélyéktól i3)
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b2aó93

1'7
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1
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vozeló|ótől

1524469637,pdí (szeíkesáés ahfl,33 xb,2018-04-23 m:47,17)
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7 7 a589ro 1 7
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Mlnlíí! }ayllalkozat
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(szerkeszlés alatl, 233 Kb, 2018-04-28 05]23:30)

ecd8251 2764f 79ele535d1 68í6688c79370926íb6a62 451 1 77 2d7 lbb6b51 l77 t

roplaN€demiademinimis

ecj825 1 276,{179g|e535d

1524665810l 1530697463.pdt (Hiánypónás mellé{e!.233 Kb.2018-07-04
1

68í6688c79370926lb6a624571

7

72d7ibb6b5

]

t77l

11:44:23)

E9yéb dokunlenlumok
mrszhEnypo|las

1

53236 7267,odí ( Hiánypóllás,

1

í\,1b.

20

1

8,07-23

1

9:34 :27] 0d1 bí43baca] a3320b20bí€a456ad569a3d95Íebb9b221

25db6

Í

48568Ee5bd23

diosgyoríoplabdáakedgmiatars,s2,j53069€!4l6,pdl
(Hiánypótlás mgl'éklel, 400 Kb. 2018,07,04 11:26:56)
3c6d4í7e7O6í25eeed706865ídOí8c1 8b4cc7c2ece24b9í4dob4bl$a44 1 ae1 l
megallapodas m ekaésíoplabdaaka

] 530696636,pdí ( Hánypótlás mellékje|. 703 Kb. 20l 8-07-04 l 1 :30:36
3dd53701 aaed699d56b849do2t141 ceao63.]ía21 íccdsgd66acb27oa0a1 al941 í

megallapodas mi|ekaesíoplabdaaka

52c50787874bbe

1

1

530696643.pdl (Hiánypótlás mel|éklet, 722 Kb, 201 8,07-04
] á l 3d662a4422dl2b673l21176819

b915591 7de753703l00g

] ]

)

]30:43 )
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2:36:39)

diosgyorroplabdaakademEkít, koz 1524652599,pdí (szerl€sáés alatl. 188 Kb, 2018-04-25 12:36:39)
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