
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  CSEPELI RÖPLABDA CLUB SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  CSRC SPORTEGYESÜLET

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:  Nincs

Utánpótlás csapat:  Van

Új sportszervezetnek minősül?  nem

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  18187946-1-43

Bankszámlaszám  10400195-01921342-00000000

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

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1212  Város  Budapest

Közterület neve  Béke  Közterület jellege  tér

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1212  Város  Budapest

Közterület neve  Béke  Közterület jellege  tér

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 855 96 22  Fax  1

Honlap  http://csepelfc.hu/index.php/csepel-
rc-tao/

 E-mail cím  martzjanos@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Märtz János József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 855 96 22  E-mail cím  martzjanos@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Märtz János József +36 30 855 96 22 martzjanos@gmail.com

Rácz Botond +36 20 773 19 97 racz.boti8@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Csepel SC Alapítvány - Bajnikok
Csarnoka

Csepel SC Alapítvány CSEPELI RÖPLABDA CLUB
SPORTEGYESÜLET

42 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2004-03-30

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2004-03-30

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

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

A kérelmező 2018/19 évi gazdálkodásának és a 2020. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2018 2019 2020

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 5 MFt 10 MFt 30 MFt

Egyéb támogatás 3 MFt 3 MFt 3 MFt

Összesen 10 MFt 15 MFt 35 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2018 2019 2020

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 35,5 MFt 35,5 MFt 35,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,5 MFt 5 MFt 10 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,2 MFt 0,2 MFt 2 MFt

Összesen 36,2 MFt 40,7 MFt 47,5 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 2018 2019 2020

Működési költségek 40 MFt 45 MFt 55 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 támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

36 000 000 Ft 720 000 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj  Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

be/SFP-02356/2020/MRSZ

2020-04-14 11:17 4 / 27



Kérelem részletes leírása

Ismertesse a kérelmező szervezet 2020/21-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

A Csepel SC a Budapest XXI. kerület legnagyobb utánpótlás bázisával, és a legnagyobb területű létesítményekkel rendelkezett, sportcsarnokkal ezen belül 16 öltözővel
- fürdővel. A Csepeli RC röplabda club önállóan működő sportegyesület, mely a Budapest I. osztályú csapatának biztosítja a versenyeztetéshez szükséges utánpótlást.
A szakosztály vezetése a TAO bevezetést követően jelentős döntést hozott, amelynek értelmében a csapat a közeljövőben megcélozza az NB II - es bajnokságban való
indulást. Hosszabb távú cél, hogy 4-5 múlva az NB I-ben szerepeljen. A használt sportcsarnokra a Csepeli RC röplabda klub határozatlan idejű bérleti szerződéssel
rendelkezik. A röplabdázók létszáma 93 fő. Az egyesület sem önkormányzati, sem pedig egyéb támogatásban nem részesül, ezért klubunk életében létfontosságú a
TAO támogatás. 

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

A Magyar Röplabda Szövetség versenyrendszerében használt létesítmények műszaki-technológiai helyzete a teljes spektrum alsó harmadában is nagy szórást mutat.
Bizonyos csapatok mások által irigyelt termeit, csarnokait csak nagy jóindulattal lehet a nemzetközi szabályoknak megfelelőnek nyilvánítani. Azon csarnokok, melyek a
nemzetközi porond legalább minimumát elérik, a sportszervezetek számára legtöbb esetben megfizethetetlenek. Így a csapatok zöme, olyan csarnokokban játssza a
mérkőzéseket, amelyben nem megfelelő a méret, a megvilágítás erőssége, a felszereltség, a kiszolgáló infrastruktúra (öltöző, zuhanyzó, WC, stb.). Megfelelő szakmai
munkát csak megfelelő körülmények között lehet végezni, a mostani projekt is a minőség emelését célozza meg. A csapataink által használt Bajnokok Csarnoka a
hírnevéhez méltatlan állapotban van. Rendszeresek a beázások, az ablakok egy része be van törve, szigetelésről gyakorlatilag nem beszélhetünk. Ilyen körülmények
között egyre nehezebb fenntartani a megfelelő szakmai munkát és vonzóvá tenni a nálunk sportoló gyerekek számára ezt a nagyszerű sportágat. Első lépésként a
csarnok tetőszigetelését szeretnénk minél előbb elvégezni. 

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

Ahogy azt már a fentiekben megfogalmaztuk, nagyon fontos eleme, a megfelelő minőségű pályák és egyéb kiszolgáló helyiségek biztosítása, illetve fontos elem az
edzők korrekt bérezése, hiszen az esetleges bérfizetési csúszások vagy hiányok feszültséghez vezethetnek, melyek nem egyeztethetőek bele az utánpótlás képzésbe.
Egyesületünk célja, minél több olyan gyerek kinevelése, aki alkalmas a Csepeli RC jövőbeni NB II - es csapatában illetve később az NB I- es bajnokságban való
játékra,/esetleg mind két nemben/ magasabb célok elérésére. A röplabda sportág 1895 óta íródó története és a világ sportjában betöltött szerepe alapján nehezen
nevezhető rétegsportnak. Az FIVB számításai alapján a világon minden hatodik ember valamilyen módon érintett a sportággal. Magyarországon a korábbi népszerűség
és eredmények után, a 90’es években nagy veszteségeket könyvelt el a röplabdázás, az igazolt versenyzők és a csapatok száma lecsökkent, a bajnokságok
színvonala esett, s a sportág vezetése nehezen birkózott meg a megváltozott körülményekkel. A rétegsport hatás ekkor abban az értelemben érezhető volt, hogy csak
viszonylag szűk réteg űzte a játékot, s a sportcsarnokon kívül nem tudta a sportszerető közönség, hogy bent mérkőzés zajlik (médiakommunikáció elmaradása). Jelen
helyzetben a sportág elindult a fejlődés útján, s immár jelentősnek tekinthető az a közeg, aki a sportággal valamilyen módon kapcsolatot tart. Ebbe a növekedési és
fejlődési folyamatban akar részt venni a Csepeli RC röplabda club, amely évtizedeken keresztül kiemelkedő szerepet töltött be a magyar röplabdázásban. 16 magyar
bajnoki aranyérem, 12 magyar kupa győzelem és a nemzetközi porondon elért KEK 2. hely fémjelezte ezt az időszakot. Feltett szándéka a club vezetésnek, hogy újra a
régi színvonalnak megfelelően működjön a csapat. A professzionális sport területe mellett kiemelt törekvésként a sportág tömegsport jellegének erősítését, utánpótlás
bázisunk kiszélesítését a csepeli és az erzsébeti iskolák bevonását és a velük való kiemelkedő egyűt működést tűztük ki. Már a legfiatalabb korosztályokkal is
lehetséges megszerettetni a játékot (vagy annak könnyített változatait), így a gyerekekből a sportot, a mozgást élete természetes részének tekintő felnőttek
nevelhetők. Az utánpótlás nevelés szélesítése, fejlesztése alapvető érdekünk, hiszen ez sportágunk jövőjének záloga. 

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

A sportág a világ legnépszerűbb labdajátékai közé tartozik, ezért a fiatalok számára ideálok, példaképek állítására alkalmas, lányok, fiúk sportolására egyaránt
kiválóan alkalmas, illetve tömegméretű ifjúsági versenyek rendezésével a tömegsportot fellendíti (pl.: strand és park röplabda események). A röplabda, mint
csapatsport a közösségi nevelésterületén is fontos szerepet tölt be. Az iskolában dolgozó testnevelő tanárok szakmai és anyagi megbecsültségének hiánya az oka
annak, hogy inkább a jobb megélhetést biztosító tanfolyamok szervezésére, lebonyolítására fordítják energiáikat. Kiemelkedő feladatunk a Csepeli- Erzsébeti fiatalok
érdeklődésének felkeltése és a sportág számára történő megnyerése és lehetőleg az összes korcsoportban csapatok versenyeztetése. Ezért az iskolai röplabdázás
támogatásánál alapvető szempont kell, hogy legyen a röplabdázás oktatásával foglalkozó testnevelő tanárok anyagi elismerése. Ennek kulcsa a Magyar Diáksport
Szövetséggel közösen kidolgozásra kerülő Alternatív Röplabda Kerettanterv, valamint az akkreditált testnevelő tanári továbbképzés lefolytatása. A változás úgy
lehetséges, ha megvalósulnak az egyesületek és az iskolai sportkörök működési, finanszírozási feltételei. Az iskolai sportban a verseny és eredmény centrikus
szemlélet uralkodott el. Ezt fel kell, hogy váltsa a képzés korosztályoknak megfelelő előtérbe helyezése. Ezt szintén azzal lehet elősegíteni, hogy azok a szakemberek,
akik ezen a területen dolgoznak anyagilag érdekeltté legyenek téve. A 10-14 éves korúaknak elsősorban az iskolákban kell megfelelő szintű versenyeztetési
lehetőséget biztosítani, amely jó alapot ad arra, hogy ezt követően a fiatalok egyesületekben tudják folytatni a magasabb szintű röplabdázást. A fentiekből kitűnik,
hogy fontosnak tartjuk az iskolába járó fiatalok minél nagyobb számban való röplabdázását és az iskolákban történő röplabda oktatás minőségi javítását. Ezért tartjuk
szükségesnek a már meglévő diákolimpiai versenyrendszer való részvételt, valamint a szakmai oktatás támogatását. Végtelenül örülünk, hogy a röplabda spotág is a
kiemelt TAO által kedvezményezett spotágak csapatába került. A Csepeli Röplabda Club Szeretne élni a lehetőséggel és mindent megtenni annak érdekében,hogy
sikeresen fejlődjön a sportág és a Csepeli röplabda a régi fényében ragyogjon.
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Személyi jellegű ráfordítások

2020/21 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Munkakör Megnevezés Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif. h
ó

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

2020/21 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés Végzettség Indoklás

2020/21 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

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

2020/21 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2020/21 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

'.EVAD_ROVID . ' évad - Tervezett összes tárgyi 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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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2020/21 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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

2020/21 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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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok Adatok frissítése

Utolsó frissítés ideje: 2020-02-28 13:27:19

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok

Korosztály Női Női 19/20 indított
cs.

Férfi Férfi 19/20 indított
cs.

Csapatok összesen

U10 - manó 2 0 0 0

U11 - szupermini 13 14 2 2

U13 - mini 26 1 26 1 2

U14 (csak strand) 0 - 0 - 0

U15 14 1 13 1 2

U16 - serdülő (csak strand) 0 - 0 - 0

U17 - serdülő 0 0 0 0 0

U18 - ifjúsági (csak strand) 0 - 0 - 0

U19 - ifjúsági 0 0 0 0 0

U20 - junior (csak strand) 0 - 0 - 0

U21 - junior 0 0 0 0 0

U22 - junior (csak strand) 0 - 0 - 0

Egyetemi/főiskolai 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 55 2 53 4 6

A teljes igazolt UP játékosok számának Részvétel StartUP eseményen Igényelhető összeg a teljes igazolt létszámra

nincs strandröplabda UP játékosom
-

min. 1 eseményen

min. 2 eseményen

min. 3 eseményen

min. 4 eseményen

min. 5 eseményen

-

200 000 Ft/fő

275 000 Ft/fő

350 000 Ft/fő

425 000 Ft/fő

500 000 Ft/fő

Teremröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők

Hány korosztályos vagy felnőtt válogatott sportolót delegált a 2019/20-es bajnokság alatt: 0
Az U11-es korosztályban megadott csapatok közül mennyi indult országos bajnokságban: 2
Az U13-as korosztályban megadott csapatok közül mennyi indult országos bajnokságban: 2
Az U15, U17, U19 korosztályos csapatai közül I. osztályos bajnokságban szereplő csapatok száma: 0

A megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is (vegyes igazolások száma terem röplabda
korosztályok alapján meghatározva):

U10:  0

U11, U13:  0

U15 és felett:  0

Strandröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők

Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány u14-u22 korosztályú játékosa van, akik 5*-os versenyen (a 2018-as Magyar Bajnokság) főtáblán (1-12.
hely), vagy válogatott szintű versenyrendszerben indulnak: 0
Versenyek rendezésének száma: 0
Hány UP játékos végzett a Magyar Bajnokság 1-4. helyek valamelyikén, illetve hány válogatott kerettag van: 0
Hány olyan vegyes igazolással rendelkező sportolója van, aki az elmúlt évben teremröplabda versenyen nem lépett pályára? 0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás

U10-es játékosok után járó támogatás: 0 fő * 150 000 Ft = 0 Ft

U10-es vegyes játékosok után járó támogatás: 0 fő * 150 000 Ft * 0.2 = 0 Ft

U11-es ,U13-as OMB játékosok után járó támogatás: 79 fő * 300 000 Ft = 23 700 000 Ft

U11-es ,U13-as OMB vegyes játékosok után járó támogatás: 0 fő * 300 000 Ft * 0.2 = 0 Ft

U11-es ,U13-as játékosok után járó támogatás: 0 fő * 150 000 Ft = 0 Ft

U11-es ,U13-as vegyes játékosok után járó támogatás: 0 fő * 150 000 Ft * 0.2 = 0 Ft

U15-ös és feletti női játékosok után járó támogatás: 14 fő * 300 000 Ft = 4 200 000 Ft

U15-ös és feletti férfi játékosok után járó támogatás: 13 fő * 300 000 Ft = 3 900 000 Ft

U15-ös és feletti vegyes játékosok után járó támogatás: 0 fő * 300 000 Ft * 0.2 = 0 Ft

U10-es csapatok után járó támogatás: 0 csapat * 1 500 000 Ft = 0 Ft

U11-es OMB csapatok után járó támogatás: 2 csapat * 2 000 000 Ft = 4 000 000 Ft

U11-es csapatok után járó támogatás: 0 csapat * 1 500 000 Ft = 0 Ft

U13-as OMB csapatok után járó támogatás: 2 csapat * 4 000 000 Ft = 8 000 000 Ft

U13-as csapatok után járó támogatás: 0 csapat * 1 500 000 Ft = 0 Ft

U15-ös és feletti csapatok után járó támogatás: 0 csapat * 6 000 000 Ft = 0 Ft

U15-ös és feletti csapatok után járó támogatás: 2 csapat * 4 000 000 Ft = 8 000 000 Ft

U21-es csapatok után járó támogatás: 0 csapat * 7 000 000 Ft = 0 Ft

Korosztályos vagy felnőtt válogatott sportolók után járó támogatás: 0 fő * 300 000 Ft = 0 Ft

Teremröplabda csapatok és játékosok után járó támogatás összesen: 51 800 000 Ft

Strandröplabda játékosok után járó támogatás: 0 fő * 0 Ft = 0 Ft

Magyar Bajnokság 1-4. helyek után járó támogatás: 0 fő * 250 000 Ft = 0 Ft

Versenyek rendezésének száma után járó támogatás: 0 db * 1 200 000 Ft = 0 Ft

5*-os versenyen induló játékosok után járó támogatás: 0 fő * 200 000 Ft = 0 Ft

Strandröplabda csapatok és játékosok után járó támogatás összesen: 0 Ft

Összes támogatás: 51 800 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2020/21 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés U15 cipő teremhez pár 23 15 000 Ft 345 000 Ft

2020/21 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Gyógyszercsomag * U11, U13, U15 csom 1 5 000 Ft 5 000 Ft

2020/21 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan típusa Kor-
osztály

Bérlés helye Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Sportcsarnok
1000 főig

U13 Budapest/megyei
jogú város

5 000 Ft 180 10 1800 9 000 000 Ft

2020/21 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Munkakör Megnevezés Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif. h
ó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző edző - 28577 EKHO 160 12 235 294 Ft 35 294 Ft 3 247 056 Ft

Technikai vezető technikai vezető Normál 160 12 264 706 Ft 39 706 Ft 3 652 944 Ft

Edző edző EKHO 80 12 235 294 Ft 35 294 Ft 3 247 056 Ft

Edző edző - 42945 Normál 160 12 235 294 Ft 35 294 Ft 3 247 056 Ft

Edző edző - 42968 Normál 160 12 235 294 Ft 35 294 Ft 3 247 056 Ft

Edző edző EKHO 160 12 235 294 Ft 41 177 Ft 3 317 652 Ft

UP igazgató UP igazgató Normál 160 12 500 000 Ft 90 000 Ft 7 080 000 Ft

2020/21 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Megnevezés Végzettség Foglalkoztatott korosztály

edző - 28577 Szakedző U11

technikai vezető Nem releváns U11, U13, U15

edző Sportedző U13

edző - 42945 Testnevelő tanár U15

edző - 42968 Testnevelő tanár U15

edző Testnevelő tanár U13

UP igazgató Nem releváns U11, U13, U15
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2020/21 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 345 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 5 000 Ft

Személyszállítási költségek 1 321 180 Ft

Nevezési költségek 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 10 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 1 000 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 9 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 100 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 27 038 820 Ft

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

Összesen 38 920 000 Ft

2020/21 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

34 920 000 Ft 360 000 Ft 720 000 Ft 36 000 000 Ft 4 000 000 Ft 39 640 000 Ft 40 000 000 Ft
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Képzés

2020/21 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

Képzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei

(Ft)

Oktatók és a
képzésben
résztvevők

várható utazási
költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Megváltozott
munkaképességű

munkavállalók képzés
idejére szükséges

szállás költsége (Ft)

Összesen

0 Ft

2020/21 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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Versenyeztetés

2020/21 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj 0 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja 0 Ft

Összesen 0 Ft

2020/21 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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    Képzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Utánpótlás-nevelés 720 000 Ft 720 000 Ft 360 000 Ft 1 080 000 Ft

Összesen 720 000 Ft  1 080 000 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban: támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan: Adminisztrációs segítés a támogatási igazolások
beszerzésében, javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés, közreműködés az esetleges
módosításban, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében: A támogatások igénybevételéhez szükséges
adminisztrációs feladatok támogatása, a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; pénzügyi menedzsmentben valamint a végső
elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti

sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2020. 04. 14.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Märtz János József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő
60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

19. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Budapest, 2020. 04. 14.
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Nyilatkozat 3

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 Märtz János József, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó CSEPELI RÖPLABDA CLUB SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett

neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a CSEPELI RÖPLABDA CLUB SPORTEGYESÜLET

☐ 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

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs3

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Amennyiben a 2.1. 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. 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 hasznosításáról4

☑ 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.]

☐ 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]
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☐ 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 ingatlan5

☐ 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.6]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról7

Alulírott Märtz János József, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó CSEPELI RÖPLABDA CLUB SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett

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

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]
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 

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: Budapest, 2020. 04. 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).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet

folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható.

4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

5A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

6Az 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.

7Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

8Lásd a 3. pont szerint!

9Lásd 5. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Märtz János József (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR 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.

Budapest, 2020. 04. 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).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2020/2021-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 nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

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

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

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

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

forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: , 2020. 04. 14. Märtz János József 
elnök 

CSEPELI RÖPLABDA CLUB SPORTEGYESÜLET
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

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

0 Ft 0 Ft

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 2020. 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 2021. 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. 

Kelt: Budapest, 2020. 04. 14.
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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)

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
(10300002-10564905-49020184)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Budapest, 2020. 04. 14.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez

be/SFP-02356/2020/MRSZ

2020-04-14 11:17 24 / 27

file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/afa_nyilatkozat
file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/emmi_nyilatkozat
file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/nyilatkozat_2
file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/de_minimis_nyilatkozat


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

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

34 920 000 Ft 360 000 Ft 720 000 Ft 36 000 000 Ft 4 000 000 Ft 39 640 000 Ft 40 000 000 Ft

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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 34 920 000 Ft 360 000 Ft 720 000 Ft 36 000 000 Ft 4 000 000 Ft 39 640 000 Ft 40 000 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (11 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozatalairt_1582570059.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2020-02-24 19:47:39)
32d8e46e4c0abbb094239c6d5cc0824352776c10cdaf31f6b1998b1cc704038d

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)

alairasminta-martzjanos_1582056205.pdf (Szerkesztés alatt, 459 Kb, 2020-02-18 21:03:25)
58f6a3325b343a59118a182c612a963c8a58b976ce6b42117539b1c7f59c8554

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

egyuttmukodesimegallapodascsrc_1582837093.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2020-02-27 21:58:13)
1f2cfc09bb87d578ab36bf40b47f4ffed1e16ef9055592bc6998668061e42c20

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

deminimisnyilatkozat_alairt_1582570103.pdf (Szerkesztés alatt, 301 Kb, 2020-02-24 19:48:23)
0d8530ad15b195e57a243c29c9002cbde69e2f28d1d90f5da64b8a5fb0c2f55c

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_alairt_1582570080.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-24 19:48:00)
e26bd39df2abb2be91297f68eb698ecc532c2dbcf8b7e0e39fbbd6b0c7454248

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

csrc_cegkivonat_2020_04_14_1586854811.pdf (Kér. kieg. szerk., 324 Kb, 2020-04-14 11:00:11)
359d510d455550638e8003ccafc7ad895806c6d295ae026180ea9c04e375100a

csrc_cegkivonat_2020_02_18_1582047033.pdf (Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2020-02-18 18:30:33)
b0afcdc0ae3c28a76b9548dd53747411e0d43e0437c47756741dba536f5621dd

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (10300002-10564905-
49020184)

csrc_ig.dij_1582835828.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2020-02-27 21:37:08) fbf562dfb3266dedacb1fa8cc6a62bc48cec3ea68380142a4ee1b3411bf6fdc8

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

koztart_opten_kerelem_002_02356_20200414_1586854908.pdf (Kér. kieg. szerk., 43 Kb, 2020-04-14 11:01:48)
505bb20911b92e899320eb4d6b27b613e84c6218d21911389d2d66641605a181

csrcadoigazolas_2020_02_13_1582041422.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2020-02-18 16:57:02)
af79977afbc64c4e44c8a7c442ceb2de9be156fb80a1061eae6609cc1d8c8bc9

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_alairt_1582570093.pdf (Szerkesztés alatt, 718 Kb, 2020-02-24 19:48:13) 172419dc996a7e502cb7d37c97cf0d648d91d6fbc9b75dabe08afccbba2ffec4
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