
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Ózdi Kézilabda Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  ÓAM-Ózdi KC

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBI/B

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

Adószám  18410480-1-05

Bankszámlaszám  11734121-20026680-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati, szponzori támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati, szponzori támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3600  Város  Ózd

Közterület neve  Bolyki  Közterület jellege  főút

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  3600  Város  Ózd

Közterület neve  Bolyki  Közterület jellege  főút

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 48 475 168  Fax  +36 48 475 168

Honlap  www.ozdikc.hu  E-mail cím  ozdikc@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Halász Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 925 87 37  E-mail cím  ozdikc@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Marosréti Ervin +36 20 925 87 37 marosreti.ervin@gmail.com

Szakál György +36 20 979 19 68 szakal.gyorgy65@gmail.com

Hanufer Sándor +36 70 279 43 68 hanufers@yahoo.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Marosi István Városi Sportcsarnok Ózd Város Önkormányzata Ózdi Sport - és Élmény Központ 29 Felk. és versenyeztetés

Ózd Városi Tanuszoda Ózd Város Önkormányzata Ózdi Sport - és Élmény Központ 4 Felkészülés

Újváros Téri Általános Iskola Ózd Város Önkormányzata Ózd Város Önkormányzata 3 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1993-06-18

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1993-06-18

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1993
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 8,8 MFt 9,365 MFt 10 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,014 MFt 9,519 MFt 0,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 27,8 MFt 94,984 MFt 233 MFt

Egyéb támogatás 26,6 MFt 39,53 MFt 50 MFt

Összesen 63,214 MFt 153,398 MFt 293,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 7,781 MFt 36,992 MFt 47 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,488 MFt 0 MFt 2,5 MFt

Anyagköltség 2,622 MFt 13,435 MFt 100 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 50,649 MFt 47,442 MFt 150 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 10,244 MFt 1,15 MFt 13 MFt

Összesen 71,784 MFt 99,019 MFt 312,5 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 2015 2016 2017

Működési költségek 28,94 MFt 33,55 MFt 82,1 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 15 661 658 Ft 313 200 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

45 394 239 Ft 907 885 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

65 148 103 Ft 1 302 900 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

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

Az Ózdi Kézilabda Club a korábbi sportfejlesztési programjai tapasztalatait felhasználva továbbra is olyan célok mentén kívánja megvalósítani szakmai programját,
amelyek túlmutatnak a sport területén. Középtávon olyan eredmények realizálódását várjuk, amelyek a gazdaság, illetve a társadalom vonatkozásában is jelentős
pozitív változásokat idézhetnek elő. Már korábban is a sport, a sportág és a helyi viszonyok (gazdasági-társadalmi) alapján kerültek megfogalmazásra a Club
fejlesztési elképzelései. A 2017/2018-as támogatási időszakban is ezt a már megkezdett munkát kívánjuk folytatni. Jelenleg a Club férfi felnőtt csapata a NBI/B férfi
felnőtt - Kelet csoportjában a középmezőny élén foglal helyet. Célunk egy olyan utánpótlás bázis kiépítése, amely főleg a helyi fiatalokra építve alapját képezi a felnőtt
csapat stabilizációjának és fejlődésének. A térség kapcsán fontos megjegyezni, hogy a sport, mint kitörési pont különös jelentőséggel bír az ország ezen részén, ahol
a munkanélküliség az országos átlag felett van, az életkörülmények pedig mélyen az átlag alatt. Éppen ezért sportfejlesztési programunk főbb elemei is azt a célt
szolgálják, hogy a Club megfelelő alternatívaként szolgálhasson a térség fiataljai számára. Ennek az alternatívának egyrészt vonzónak (kiemelkedő szakmai munka
és nevelés), másrészt megfizethetőnek kell lennie a térségben élők számára. A Club célcsoportja a térségben élő fiatalok. Célunk a térségi kézilabdában egykor
betöltött vezető szerepünk visszaállítása, amelyhez stabil infrastrukturális és intézményi háttérre van szükségünk, elkerülve a kézilabdától való elfordulást. A fiatalok
inaktivitása különösen nehéz helyzetbe sodorhatja az ország azon régióit, ahol a társadalom egyetlen – elérhető és megfizethető – kikapcsolódási formáit, közösségi
élményét a sport jelenti. A Club felkészülési, illetve versenyeztetési feltételei biztosítottak a Városi Sportcsarnokban, mely jelentős felújításon esett át, és ezt
kihasználva szeretnénk mind az állagmegóvásban, mind a csarnok felszereltségében jelentőset alkotni. Ezért tervezünk a tisztításban több új dolgot, illetve
szeretnénk a majdani erősítő termet úgy berendezni, hogy oda szívesen járjanak. NBI/B junior csapatunk a 2016-17-os bajnokságban jelenleg 8. helyen áll; OSB
csapatunk a D csoportban a 6. helyen végzett. Mindkét eredmény javítható! Új csapatot indítottunk, a FU10-t, a meglevő FU12, FU14 mellé, és jövőre szeretnénk az
FU9-et is, tovább szélesítve szakmai vonalunkat, bázisunkat. 

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

Nem szerepel ingatlan beruházás programunkban. 

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

A 2016-17-os bajnoki évben a Magyar Kézilabda Szövetség sportágfejlesztési stratégiájának megfelelően dolgoztunk. Középtávon olyan eredmények realizálódását
várjuk, amelyek a gazdaság, illetve a társadalom vonatkozásában is jelentős pozitív változásokat idézhetnek elő. A plusz forrásokat oly módon kívánjuk felhasználni,
hogy azok hosszú távon a lehető legjobb eredménnyel járjanak az utánpótlás-nevelésben. A tervezett tárgyi eszköz beszerzések lényegesen javítanák az elemzést,
értékelést. Az Ózdi Kézilabda Club a sportfejlesztési programjában, kihasználva a társasági adótörvény módosítások adta lehetőségeket, megfelelő szakemberek
alkalmazásának növelésével, összhangban a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával, biztosítani kívánjuk a minőségi kézilabdázás
megvalósulását. Az utánpótlás-nevelés fejlesztés tekintetében hosszú távú célként fogalmazódik meg egy sportiskola alapjainak lerakása, amelynek első lépéseként
korosztályos csapatainkban tömegbázis növelést kívánunk elérni, nagymértékben együttműködve a város és környéke közoktatási intézményeivel. Ehhez szélesíteni
kívánjuk a Club sporteszközökkel, sportfelszereléssel való ellátottságát, erősíteni kívánjuk az utánpótlás-nevelés sportszakember bázisát, kiemelt prioritásként
kezelve a toborzó, sportág népszerűsítő feladatot. Ezen túlmenően kiemelt prioritás a Club számára a kézilabdázás olcsóbbá tétele, amely a helyi,térségi viszonyokat
ismerve alapvető követelmény a sikeresség eléréséhez, és a tömegbázis növeléséhez. A korábbi támogatási időszakokban, a társasági adókedvezmények nyújtotta
plusz forrásokból megkezdett munkát ezen elvek mentén kívánjuk folytatni. Sportfejlesztési programunk elkészítésekor figyelemmel voltunk a jogszabályi
környezetben bekövetkezett változásokra, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség újonnan kiadott irányelveire, a benchmark-rendszer előírásaira. 

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

Az Ózdi Kézilabda Clubnak alapelvei mentén egy olyan struktúra kialakítása a célja, amelyben a kockázati tényezők minimálisra csökkenthetőek. A rendelkezésre álló
humán-erőforrás, valamint a fokozatosság elvét szem előtt tartó tervezés biztosítékot jelentenek a sportfejlesztési programunkban megfogalmazottak
megvalósulására. Jelen sportfejlesztési programunk három alapelve a folyamatosság, a fenntarthatóság és a fejlesztés. A sportfejlesztési program megvalósításának
eredményei kedvező hatásokat indukálnak a település és az ott élők tekintetében, valamint innovatív változások katalizátoraként szolgálnak. Ezen megállapítások
realizálódását az alábbi területeken várjuk: Egyrészt növelhető általa a fiatalok fizikai aktivitása, másrészt szélesebb merítési lehetőséget kínál a Club utánpótlás-
nevelése szempontjából, harmadrészt megfelelő és „helyben megvalósítható” alternatívát kínál a térség hátrányos helyzetű fiataljainak a kikapcsolódásra, sportolásra
és a tehetséggondozásra. Különösen fontos ezen értékek hangsúlyozása és fejlesztése az Ózdi járásban, ahol az aktív korú lakosság körében a gazdasági,
társadalmi folyamatok hatásaként nagy mértékű a munkanélküliség és ebből adódóan a családok nehéz szociális körülmények között élnek. A Club a sportág
fejlesztésével, tömegbázisának növelésével (Ózdi Városi Önkormányzat mecenatúrájával) vélhetően jó ’’céltáblája’’ a sportágban lehetőséget látó vállalkozóknak,
befektetőknek. Nem feledkezhetünk meg a sportfejlesztési programnak a térség szempontjából elengedhetetlen munkahely-teremtő aspektusáról sem, valamint a
környező sportszerüzletek, éttermek forgalmának növekedéséről se. A Club jó szereplése magával vonja a médiaérdeklődést, a nézőszám növekedését, ezáltal a
szponzoráció mértéke is vélhetően nőni fog a Club költségvetésében, valamint nő a városi sport-infrastruktúra kihasználtsága. Szükségünk van újabb terem
bevonására a csapatlétszám emelkedése miatt, illetve a Városi Sportcsarnok más programjai miatt néha lehetetlen helyzetbe kerülünk, nincs másik csarnok, ezért is
szeretnénk egy újat építeni! A fejlesztéseket oly módon valósítjuk meg, hogy azok a későbbiekben fenntarthatók legyenek és ezáltal a folytonosság is biztosítva
legyen. Kiemelt prioritás a Club számára a kézilabdázás olcsóbbá tétele, amely a helyi viszonyokat ismerve alapvető követelmény a sikeresség eléréséhez, és a
tömegbázis növeléséhez. Amennyiben ez megvalósul, annak jelentős pozitív hatásai lehetnek a térség társadalmi-gazdasági életére.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Csapatmen. Halász Roland EKHO 4 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

Sportm.társ Borisz
Manojlovity

Normál 8 12 350 000 Ft 80 500 Ft 5 166 000 Ft

Sportm.társ Nyitrai János Normál 8 12 350 000 Ft 80 500 Ft 5 166 000 Ft

Sportm.társ Mátrai Péter EKHO 4 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

Sportm.társ Szabó Tamás EKHO 4 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

Masszőr Nagy Patrik Normál 2 12 87 500 Ft 20 125 Ft 1 291 500 Ft

Gyógytornász Tóthné Ciránku
Flóra

EKHO 2 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Edző 861 Szakál György Normál 8 12 750 000 Ft 172 500 Ft 11 070 000 Ft

40 94 2 112 500 Ft 468 625 Ft 30 853 500 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

Halász Roland 1981-10-26 N.r.

Borisz Manojlovity 1991-11-11 N.r.

Nyitrai János 1989-03-13 N.r.

Mátrai Péter 1993-09-10 N.r.

Szabó Tamás 1985-07-25 N.r.

Nagy Patrik 1994-11-25 N.r.

Tóthné Ciránku Flóra 1990-10-10 N.r.

Szakál György 1965-02-16 B

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

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

15 191 842 Ft 156 617 Ft 313 200 Ft 15 661 658 Ft 15 661 658 Ft 31 166 700 Ft 31 323 317 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai eszközök Fényképező objektív db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Informatikai eszközök Laptop db 6 250 000 Ft 1 500 000 Ft

Informatikai eszközök Nyomtató db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Informatikai eszközök Windows 10 szoftver db 2 30 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 24 45 000 Ft 1 080 000 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 24 35 000 Ft 840 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 24 22 000 Ft 528 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző szett 24 8 000 Ft 192 000 Ft

Sporteszköz nehezített kézilabda db 20 12 000 Ft 240 000 Ft

Sporteszköz wax kg 20 9 300 Ft 186 000 Ft

Sporteszköz Dynair db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő db 1 9 000 000 Ft 9 000 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 30 12 000 Ft 360 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 30 9 500 Ft 285 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 9 15 000 Ft 135 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 9 15 000 Ft 135 000 Ft

Sporteszköz labdazsák db 1 10 000 Ft 10 000 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 24 9 000 Ft 216 000 Ft

Sportfelszerelés megkülönböztető mez db 20 2 500 Ft 50 000 Ft

Sporteszköz Keiser levegőellenállásos edzőgépek szett 1 8 413 835 Ft 8 413 835 Ft

Sporteszköz labda db 20 22 000 Ft 440 000 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 24 25 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidőpóló db 48 8 000 Ft 384 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 48 5 000 Ft 240 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

28 személyes autóbusz db 1 34 099 500
Ft

34 099 500 Ft

Informatikai eszközök Match meeting elemző rendszer csom 24 35 000 Ft 840 000 Ft

Egyéb Fitlight tréner szett 1 2 952 750 Ft 2 952 750 Ft

63 487 085 Ft
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Fényképező objektív Az elmúlt esztendőben vásárolt fényképezőgépünket kívánjuk tovább fejleszteni, ami nagy mértékben hozzájárul a klub
marketing és PR tevékenységéhez. A saját honlapunk színvonalának emelése mellett a helyi, regionális és adott esetben
országos médiumok is használhatják az általunk készített, jó minőségű képeket.

Laptop A klub mindennapi munkájához, és adott esetben az elektronikus jegyzőkönyv vezetéshez szükséges az új hordozható
számítógép.

Nyomtató Ügyintézésre, dokumentumok nyomtatására szükséges a klub számára az új nyomtató.

Windows 10 szoftver A korábban vásárolt eredményjelzőnk (ledfal) Kínából, ottani szoftverrel érkezett, ezért szükségünk vagy egy új, magyar nyelvű
Windows 10-re.

kézilabda cipő A cipők az edzések és a mérkőzések alkalmával folyamatosan amortizálódnak, ezért a pótlásuk elengedhetetlen.

gálamelegítő Lényeges a csapatunk megjelenése és az idegenbeli mérkőzések, tornákra történő utazások szempontjából.

sporttáska nagy A korábban vásárolt táskák erősek kopnak, amortizálódnak, ezért az újak beszerzése ebben a szezonban is fontos.

törölköző Az edzések mérkőzések után, higéniai szempontok miatt fontos a törölközők beszerzése.

nehezített kézilabda Az erőfejlesztés szempontjából fontos edzéskelléknek számít a nehezített kézilabda, a korábbi beszerzésekből vásárolt labdák
már elkoptak, ezért időszerű az újak beszerzése.

wax Az edzések, mérkőzések fontos kelléke, amely nagy mértékben fogy a csapatainknál, a folyamatos ellátás alapvető kritérium az
egyesületnél.

Dynair Újfajta edzésgyakorlatok elvégzéséhez fontos a dynair párna, ami tovább fejleszti a játékosok egyensúlyérzékét instabil felületek
létrehozásával, illetve jelentősen javítja a koordinációt, a proprioceptív ellenállást, a motoros képességek fejlesztését.

Mikrobusz 8+1 fő Edzésre és idegenbeli mérkőzésre járás megkönnyítése szempontjából a sportfejlesztési program egyik legfontosabb eleme a
mikrobusz beszerzése, tekintettel arra, több utánpótlás csapatunk működik.

kézilabda mez (meccs) Az előző garnitúra erősen elkopott, néhány darab elszakadt, hiányossá vált a garnitúra, ezért lényeges az új szerelés
beszerzése.

kézilabda nadrág (meccs) Az előző garnitúra erősen elkopott, néhány darab elszakadt, hiányossá vált a garnitúra, ezért lényeges az új szerelés
beszerzése.

kapusnadrág Kapusaink mérkőzéseken és edzéseken történő felszereléséhez hozzátartozik.

kapusmez Kapusaink mérkőzéseken és edzéseken történő felszereléséhez hozzátartozik.

labdazsák A labdák biztonságos tárolásához, szállításához elengedhetetlen a labdazsák, amelyet korábban még nem szereztünk be
egyetlen TAO pályázatban sem.

rövidnadrág Idegenbeli mérkőzésekre történő utazáshoz, edzéseken történő részvételhez lényeges, hogy a játékosok ne a mérkőzéseken
használt nadrágot koptassák.

megkülönböztető mez Minden évben kopnak, szakadnak az edzéseken használt megkülönböztető mezek, ezért lényeges a pótlásuk.

Keiser levegőellenállásos
edzőgépek

A korábbi években megkezdett beszerzéseket kívánnánk folytatni, újabb Keiser gép beszerzésével, amivel tovább javíthatnánk
az edzésminőséget az egyesületen belül, illetve ezzel válna kompletté a légellenállásos erősítő rendszer, melyet sérült játékosok
rehabilitációjának elősegítésére, illetve a játékosok folyamatos felmérésére is használnánk.

labda Az előző beszerzésből vásárolt labdák elhasználódtak, ezért indokolt az újak vásárlása. A mérkőzésekre és az edzésekre
egyaránt.

bemelegítő jogging A játékosok számára a mérkőzések előtti, bemelegítő időszakhoz fontos sportfelszerelés.

szabadidőpóló A felnőtt csapatunk egységes megjelenését biztosítja mind utazáskor, mind eseményen való részvételkor.

edzőpóló Az edzéseken, gyakorló mérkőzéseken használható mezekre nagy szükségünk van, hiszen ez biztosítja az egységes, de mégis
megkülönböztetett megjelenést.

24 személyes autóbusz Az OKC csapatainak idegenbeli edző- és bajnoki mérkőzéseinek lebonyolításához van szükségünk nagyobb autóbusz
beszerzésére, mellyel lényegesen olcsóbban tudnánk utazásainkat biztosítani.

Match meeting elemző
rendszer

Nagyon sokat jelentene ez a profi mérkőzéselemző rendszer használata valamennyi csapatunknak mind a saját mérkőzések
értékelésében, mind a következő ellenfélből való felkészülés alkalmával.

Fitlight tréner Reakcióidőt, gyorsaságot fejlesztő eszköz, mellyel elsősorban a kapusok, de a mezőnyjátékosok is sokat fejlődhetnek mind a
felnőtt, mind az utánpótláskorúak.

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

44 032 411 Ft 453 942 Ft 907 885 Ft 45 394 239 Ft 19 454 674 Ft 64 394 970 Ft 64 848 912 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Női Férfi Bajnokságban szereplő csapatok

U7 0 0 0

U8 0 0 0

U9 0 3 1

U10 0 2 1

U11 0 0 0

U12 0 22 1

U13 0 0 0

U14 0 19 1

serdülő 0 12 1

ifjúsági 0 22 1

egyetemi/főiskolai

diákolimpia

ÖSSZESEN 0 80 6
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Tape Ifjúsági, Serdülő,
U10, U12, U14, U9

doboz 40 1 500 Ft 60 000 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray Ifjúsági, Serdülő,
U10, U12, U14, U9

db 10 2 500 Ft 25 000 Ft

Gyógyszer jégtömlő Ifjúsági, Serdülő,
U10, U12, U14

db 20 4 000 Ft 80 000 Ft

Gyógyszer poly medirip közepes
tartókötés

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U12, U14

db 2 2 500 Ft 5 000 Ft

Gyógyszer poly univerzális
tartókötés

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U12, U14

db 2 1 000 Ft 2 000 Ft

Gyógyszer masszázs olaj Ifjúsági, Serdülő,
U10, U12, U14

liter 10 3 500 Ft 35 000 Ft

Gyógyszer masszázskrém Ifjúsági, Serdülő,
U10, U12, U14

db 10 3 500 Ft 35 000 Ft

Gyógyszer bemelegítő krém Ifjúsági, Serdülő,
U10, U12, U14, U9

db 20 4 500 Ft 90 000 Ft

Diagnosztikai eszköz massage ágy Ifjúsági, Serdülő,
U10, U12, U14, U9

db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Vitamin Regeneráció Ifjúsági, Serdülő,
U10, U12, U14, U9

doboz 100 4 000 Ft 400 000 Ft

Diagnosztikai eszköz pulzusmérő óra Ifjúsági, Serdülő,
U10, U12, U14, U9

db 12 90 000 Ft 1 080 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Marosi István Városi
Sportcsarnok

Ifjúsági 7 000 Ft 28 10 280 1 960 000 Ft

Marosi István Városi
Sportcsarnok

Serdülő 7 000 Ft 24 10 240 1 680 000 Ft

Marosi István Városi
Sportcsarnok

U14 7 000 Ft 24 10 240 1 680 000 Ft

Marosi István Városi
Sportcsarnok

U12 7 000 Ft 24 10 240 1 680 000 Ft

Marosi István Városi
Sportcsarnok

U10 7 000 Ft 16 10 160 1 120 000 Ft

Városi Tanuszoda Ifjúsági, Serdülő, U10,
U12, U14, U9

7 500 Ft 10 10 100 750 000 Ft

Ujváros Téri Általános
Iskola

U9 0 Ft 12 10 120 0 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 11196 Szakál Dániel Normál 8 12 350 000 Ft 80 500 Ft 5 166 000 Ft

Edző 1694 Zákányi Zoltán EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 32410 Ivády Csaba EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 2101 Zákányiné Bányász
Henrietta Éva

EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Technikai vezető Marosréti Ervin Normál 8 12 350 000 Ft 80 500 Ft 5 166 000 Ft

Masszőr Nagy Patrik Normál 6 12 262 500 Ft 60 375 Ft 3 874 500 Ft

Csapatorvos dr. Hegedűs Ibolya EKHO 4 10 175 000 Ft 35 000 Ft 2 100 000 Ft

Technikai vezető Csépányi Gergő Normál 8 12 350 000 Ft 80 500 Ft 5 166 000 Ft

Edző 1592 Szűcs Balázs EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 45575 Fehér János EKHO 8 12 161 000 Ft 32 200 Ft 2 318 400 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

Szakál Dániel 1992-10-26 C Nem rel. Ifjúsági

Zákányi Zoltán 1971-12-24 C Nem rel. U14

Ivády Csaba 1963-02-14 C Nem rel. U12

Zákányiné Bányász Henrietta Éva 1974-08-02 C Nem rel. U12

Marosréti Ervin 1979-03-24 Nem rel. Nem rel. U10, U12, U14, U9

Nagy Patrik 1994-11-25 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U12, U14

dr. Hegedűs Ibolya 1972-04-26 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U12

Csépányi Gergő 1995-07-20 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

Szűcs Balázs 1989-03-28 C Nem rel. U9

Fehér János 1941-04-21 D Nem U10

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 10 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 962 000 Ft

Személyszállítási költségek 8 150 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 285 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 8 870 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 7 274 500 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 30 990 900 Ft

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

Összesen 70 432 400 Ft
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2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

63 193 722 Ft 651 481 Ft 1 302 900 Ft 65 148 103 Ft 7 238 678 Ft 71 735 300 Ft 72 386 781 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 313 200 Ft 313 234 Ft 156 617 Ft 469 817 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

907 885 Ft 907 885 Ft 453 942 Ft 1 361 827 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 302 900 Ft 1 302 963 Ft 651 481 Ft 1 954 381 Ft

Összesen 2 523 985 Ft  3 786 025 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Az általunk megvalósítani kívánt sportágfejlesztéshez kapcsolódó pályázat megírása, a folyamatos adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettségekben való közreműködés. Közreműködői díjat csak sikeres pályázat esetén számol fel a pályázatíró
cég. Szerződésünk szerint a Bt. vállalta a pályázat megírását, valamint közreműködést a negyedéves előrehaladási jelentések,
az elszámolások határidőre történő elkészítésében.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az általunk megvalósítani kívánt sportágfejlesztéshez kapcsolódó pályázat megírása, a folyamatos adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettségekben való közreműködés. Közreműködői díjat csak sikeres pályázat esetén számol fel a pályázatíró
cég. Szerződésünk szerint a Bt. vállalta a pályázat megírását, valamint közreműködést a negyedéves előrehaladási jelentések,
az elszámolások határidőre történő elkészítésében.

Utánpótlás-nevelés Az általunk megvalósítani kívánt sportágfejlesztéshez kapcsolódó pályázat megírása, a folyamatos adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettségekben való közreműködés. Közreműködői díjat csak sikeres pályázat esetén számol fel a pályázatíró
cég. Szerződésünk szerint a Bt. vállalta a pályázat megírását, valamint közreműködést a negyedéves előrehaladási jelentések,
az elszámolások határidőre történő elkészítésében.
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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: Ózd, 2017. 09. 17.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Halász Sándor (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: Ózd, 2017. 09. 17.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Halász Sándor (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Ózdi Kézilabda Club (kedvezményezett neve)

aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Ózdi Kézilabda Club (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: önkormányzati, szponzori támogatás

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Ózd, 2017. 09. 17.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Halász Sándor (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.

Ózd, 2017. 09. 17.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

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

Kijelentem, hogy a Kérelmező 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 Kézilabda

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

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

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

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

Kelt: Ózd, 2017. 09. 17. Halász Sándor 
elnök 

Ózdi Kézilabda Club
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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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)

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Ózd, 2017. 09. 17.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 3 8 167%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 3 4 33%

Edzőtáborok száma db 0 4 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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 16 18 13%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 21 25 19%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U10-12 fő 16 32 100%

0%

0%
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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 15 191 842 Ft 156 617 Ft 313 200 Ft 15 661 658 Ft 15 661 658 Ft 31 166 700 Ft 31 323 317 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 44 032 411 Ft 453 942 Ft 907 885 Ft 45 394 239 Ft 19 454 674 Ft 64 394 970 Ft 64 848 912 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

44 032 411 Ft 453 942 Ft 907 885 Ft 45 394 239 Ft 19 454 674 Ft 64 394 970 Ft 64 848 912 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

63 193 722 Ft 651 481 Ft 1 302 900 Ft 65 148 103 Ft 7 238 678 Ft 71 735 300 Ft 72 386 781 Ft

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

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 122 417 975 Ft 1 262 040 Ft 2 523 985 Ft 126 204 000 Ft 42 355 010 Ft 167 296 970
Ft

168 559 010 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (85 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1493145208.jpg (Szerkesztés alatt, 360 Kb, 2017-04-25 20:33:28) c2fe5d3c1208a90ad7c02c01e91301fd3358d5dcabe356d30c1a83c571cc3858

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)

alairasicimpeldany_1462197695_1492841535.pdf (Szerkesztés alatt, 324 Kb, 2017-04-22 08:12:15)
7bf7e76cd6a0db9e5cbc7acb1d1166883af414051884c41008f910e5c61f448d

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

uszodaberlet_1504073084.pdf (Hiánypótlás melléklet, 462 Kb, 2017-08-30 08:04:44) f4a0dd0ea68c67b5074327ef4cc057b2ff106f00fb538bfb3b772759a5647fe4

u9_teremberletnyilatkozatujvaros_1504073090.pdf (Hiánypótlás melléklet, 179 Kb, 2017-08-30 08:04:50)
7ba80875b52f71251ab9b29d3cd534afc13e52d90e6d34ad09f162a4c2936789

osekszerzodes_sportcsarnokhaszna_1493718680.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 11:51:20)
3b146d7dcd75f8f104a065bd93c73124bbbbb1add7bf43933221b1f69d382e55

Egyéb dokumentumok

ozduputazasetkezesszallasrend_1503383027.xlsx (Kér. kieg. szerk., 11 Kb, 2017-08-22 08:23:47)
415c61de6dad5eb4f55b5a697abbb4417e5c95e031b2e9278ef19693fcfe180c

objektivarajanlat_1504073051.pdf (Hiánypótlás melléklet, 189 Kb, 2017-08-30 08:04:11)
0d6b5aeb48c5a93a910af1ea6068cfeb0ada35c8ccfdc7520a330f2ad3c249be

keiserlegellenallasoserositogep_1503209973.pdf (Kér. kieg. szerk., 183 Kb, 2017-08-20 08:19:33)
c4a5921821594066ee49bb613313549c80591b4df10438ccdf9538c4774f3b32

matchmeetingelemzoarajanlat-okc-_1503209982.pdf (Kér. kieg. szerk., 259 Kb, 2017-08-20 08:19:42)
41d6fc3a1b58cefb2d566fb92dd12a504f1a0b159dd4b7afe3c3f8dce5eae4c5

renaulttraficajanlat_1503210004.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-08-20 08:20:04) 60b5c9fa1f005ea35a315797dc35c05504b6f64a67c66a2de519d11824d8aad4

hianypotlolevel_1504092245.pdf (Hiánypótlás melléklet, 379 Kb, 2017-08-30 13:24:05)
0c876a7f0f5932505700e04b5e8347cbe656c7dcb5f6acbc34ca0188c87fb447

isuzuturquoisee6muszakileiras_1503330330.xls (Kér. kieg. szerk., 33 Kb, 2017-08-21 17:45:30)
bc89fbe8611c2690b2fc9b36acde0bb88b8a4ba2394682d9251b735309c17bfb

isuzubuszokajanlata2017.04.14_1503330340.pdf (Kér. kieg. szerk., 730 Kb, 2017-08-21 17:45:40)
4ff320e0349d4121ff124681fc20113c74faba2142287486cd6bad5471411648

fitlighttrenerarajanlat_1503330353.pdf (Kér. kieg. szerk., 150 Kb, 2017-08-21 17:45:53)
41f6242cbb820cfbd4ae987cbf34c298ce09a279d001b551eb2fa093e68991da

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1504073001.pdf (Hiánypótlás melléklet, 972 Kb, 2017-08-30 08:03:21)
aef83c97a03b9f37251922fb5285f4eede4fc14a381ccbd4dc0b629a01db69a4

emmi01_1493145272.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-25 20:34:32) 3fa772f3afd05424f8032c7ff1130b0917b3ef2803151d7b22e4762a19b40241

emmi02_1493145282.jpg (Szerkesztés alatt, 974 Kb, 2017-04-25 20:34:42) dff187bcd942a956bf4067ea5b801222c3216418a7bafb66ca1b63e1e156d7e3

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

ozdikckivonat201704_01_1492841112.jpg (Szerkesztés alatt, 749 Kb, 2017-04-22 08:05:12)
eba33a54bd6fd9ff9046524df1a6e1bb6854e253d6b907a0cafe3a3efde39dd7

ozdikckivonat201704_02_1492841120.jpg (Szerkesztés alatt, 717 Kb, 2017-04-22 08:05:20)
7b535b4f3073123ff6919362dd685db7d71e4f7ae1b50a927be52d590d4849fa

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

taoigszolgdij_1493016166.jpg (Szerkesztés alatt, 145 Kb, 2017-04-24 08:42:46) a74da67b18f899ece9724998043685067c8f18372813a11a168ea2877922d601

taoigszolgdij2_1493708851.jpg (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2017-05-02 09:07:31) 93c4c7e2250534d2bc8c3a5c1d9437c09ec084f21afd5f59357cdfe4b4b5bd5d

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

ozdikcnav0_1492841677.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2017-04-22 08:14:37) 27ea5a02cfac58fa71f337bbc8e74049bd4ab9ba54115f971cb58d590a797078

navadatbazis-lekerdezes0413_1492147358.pdf (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2017-04-14 07:22:38)
651225581d06532f8ec46b246191d2355c2081831f68e4144c95d1456053fa1c

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1493145236.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-25 20:33:56) 446ca55ce90d9903132403290d91a8f53173c4c444789c7d9dd8439e2b9ac38e

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

bartadaniel_sportmunkatars_1493726116.pdf (Szerkesztés alatt, 666 Kb, 2017-05-02 13:55:16)
b3be17d96cd3bcbb6968056f11376ce682640339020b1c9b79573cbe51dc5721

csepanyigergo_utanpotlastechnik_1493726125.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 13:55:25)
d7111df5dc9fa3baa189020749312a3521a6753630c6b878b04d5a0558c64e2c
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dr.vargaanita_sportorvos_1493726136.pdf (Szerkesztés alatt, 987 Kb, 2017-05-02 13:55:36)
372c916a0fa98b317383542054ff9fa907505abf3396e005cec2f4813cb3be71

losonczilaszlo_sportmunkatars_1493726147.pdf (Szerkesztés alatt, 952 Kb, 2017-05-02 13:55:47)
6dc754a4e01abc2cfc0279cf9f1333ccd199007f2b2105d4ebb6f86711dc5c81

nagypatrik_masszor_1493726159.pdf (Szerkesztés alatt, 644 Kb, 2017-05-02 13:55:59)
d551e2f86b34f7fbfc5cbf593a30c4b6b54eb3b391870f1668c1793188487413

nyitraijanos_sportmunkatars_1493726174.pdf (Szerkesztés alatt, 676 Kb, 2017-05-02 13:56:14)
2ec3465d5fbd969aa8cd19196df2c24538146083e011279fe5c4d20c4b572045

sandorroland_sportmunkatars_1493726184.pdf (Szerkesztés alatt, 675 Kb, 2017-05-02 13:56:24)
a6235f83f52670019c67168558fa5895bf68b400c95e451a02e15f0bfb5963bf

szucsbalazs_utanpotlasedzo_1493726195.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 13:56:35)
ab9a006fe7fe59745ba7b95d14ec366d5b0f9f4ce6c87fbf6595700725eb362c

tothnecirankuflora_gyogytornasz_1493726205.pdf (Szerkesztés alatt, 965 Kb, 2017-05-02 13:56:45)
d0fc594a096327a3cc2221a71ecdbb9d2b48f08b535be75942d963386bf8924f

nagypatrikmasszoroklevel_1504073111.pdf (Hiánypótlás melléklet, 120 Kb, 2017-08-30 08:05:11)
e57014a902800727ac23f17d122b74ecfcfb7409731df36151aba58216c33a72

licenc_ivadycsaba_1493145340.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-25 20:35:40) af42337032f9109c38d35b6b73d784d6a67ad057730db0b970645fb3e5f8d7d7

cirankufloragyogytornasz-fizioter_1504073117.pdf (Hiánypótlás melléklet, 160 Kb, 2017-08-30 08:05:17)
e9ad1c45d10a24ce2cbd9bdc6b829675df52fb4e72f6e5d1078fb2a0d3ff7840

licenc_szakaldaniel_1493145347.jpg (Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2017-04-25 20:35:47) 8838b0d72bc6a70c0d8e7f40f9e098edfceeff6e4fc6a7c9d96712df6a5df699

marosretiervinalkalmazasavalkapc_1504073139.pdf (Hiánypótlás melléklet, 471 Kb, 2017-08-30 08:05:39)
d878c99c43d04631bd4780fb39f1e6cc7126d2a1316a8e31984179b18a33d686

licenc_szakalgyorgy_1493145354.jpg (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2017-04-25 20:35:54)
dad4ec161e5b5d442276d7ae5ad8067453a0c1edf4d0e22d64302ed8133cdb7f

licenc_zakanyinebanyaszhenrietta_1493145378.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-25 20:36:18)
7574f3d084235ffef2e92006a04d1a882f4b104adc9a5ea4180c618ae2917ee0

licenc_zakanyizoltan_1493145461.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-25 20:37:41)
f7c051e761d34b50d95209eab54a6cc5a8a85fecf56e5276f06a35ec32e90077

licenc_szucsbalazs_1493296497.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-27 14:34:57)
20032beb0c0cc7279b37599e296be9d367846fdeb54cb0146d45386763b028b2

szakalgyorgylicensz_1503210100.docx (Kér. kieg. szerk., 508 Kb, 2017-08-20 08:21:40)
b1bd0fb8019fff8b08c2cf8a8a17953067293689367ce4f053e1c5ee00ecd71d

feherjanoslicensz_1503210108.docx (Kér. kieg. szerk., 573 Kb, 2017-08-20 08:21:48)
909fcba8eef21cfc1d71ec469bca73bcd168c0e0196aceae2f8d8351a4b20fb8

borismanojlovicmnukaszerzodes_1503238843.pdf (Kér. kieg. szerk., 520 Kb, 2017-08-20 16:20:43)
0c190a476206ca1302bc70be989834e41e68744bfa5726d1bdb2db54524ec5b9

halaszroland_csapatmenedzser_1493296604.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-27 14:36:44)
cc6ace04c6575edb1cf85787ea66ec1f1f7a1394d7cb2efdc3b4b157f0407b97

csepanyigergomnukaszerzodes_1503238849.pdf (Kér. kieg. szerk., 441 Kb, 2017-08-20 16:20:49)
bf80934123701d67e9e51190c3b5ece85f778c4cf864f340d40133f92589f144

ivadycsaba_utanpotlasedzo_1493296626.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-27 14:37:06)
193867ccf3cd8c8dbb836d79fd4efccd9e9ad4c0b911ad14d656da8f5181378d

csepanyigergomunkakorileiras_1503238854.pdf (Kér. kieg. szerk., 218 Kb, 2017-08-20 16:20:54)
5c96999586923b1212fb5f5cbcad0a89f2d84b8c81afbaa5c6ef623fdd6758d0

drhegedusibolyamegbizasiszerzod_1503238860.pdf (Kér. kieg. szerk., 401 Kb, 2017-08-20 16:21:00)
a726329dde8e0fea58f081cea27e9bc5e0f0dc30ce2a974c619abc594993ce74

marosretiervin_utanpotlastechni_1493296668.pdf (Szerkesztés alatt, 776 Kb, 2017-04-27 14:37:48)
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