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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Békéscsabai Röplabda Sport Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve

Békéscsabai Röplabda Sport Kft.

Gazdálkodási formakód

113

A kérelmező szervezet státusza:

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

NBI

Utánpótlás csapat:

Nincs

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

25999055-2-04

Bankszámlaszám

10102615-22536000-01004003

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Igen

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás reklámtevékenységből származó bevétel
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás reklámtevékenységből származó bevétel
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:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

5600

Város

Békéscsaba

Közterület neve

Vécsey

Közterület jellege

utca

Házszám

3

Épület

Lépcsőház
Ajtó

Emelet

1

5

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

5600

Város

Békéscsaba

Közterület neve

Vécsey

Közterület jellege

utca

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

1

+36 30 269 98 56

Fax

+36 1 123 45 67

www.brse.hu

E-mail cím

brsekft@brse.hu

E-mail cím

baranadam1@gmail.com

Ajtó

5

Telefon
Honlap
A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Baran Ádám

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 269 98 56
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Baran Ádám

+36 30 269 98 56

baranadam1@gmail.com

Varga Róbert

+36 70 395 51 47

brse@brse.hu

Vozár Lilla

+36 20 464 55 85

iroda@brse.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Békéscsabai Városi
Sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa

Békéscsaba Megyei Jogú
Város

Létesítmény üzemeltetője

Békéscsaba Vagyonkezelő
Zrt.

Átlagos heti használat
(óra)
24

Használat célja

Felk. és versenyeztetés

Milyen egyéb röplabda sportszervezettel van együttműködési megállapodása
Hivatalos név

Székhely

Békéscsabai Röplabda Sportegyesület

5600 Békéscsaba Vécsey utca 3. I/5.

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Bajnoki osztály

utánpótlás nevelés

NBI

Melléklet

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2017-07-06
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2017-07-11

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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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

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

10 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

40 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

50 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

22 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

8 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

6 MFt

Összesen

0 MFt

0 MFt

50 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
Működési költségek
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2015
0 MFt

2016
0 MFt

2017
44 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

10 507 538 Ft

210 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

16 933 927 Ft

337 985 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 133 277 Ft

122 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

0 Ft

0 Ft

Nettó

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Nettó

Közreműködői díj

2017-12-13 11:45
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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:
A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. azért alakult 2017-ben, hogy Magyarország jelenlegi legeredményesebb röplabda klubjában a Békéscsabai Röplabda
Sportegyesületben elkülönüljön a professzionális élvonalbeli felnőtt csapat működtetése az utánpótlás neveléstől. Jövőképünkben egy stabilan nemzetközi porondon
eredményesen szereplő klub kialakítása szerepel, mely meghatározó szerepet tölt be Kelet- és Közép-Európában Elengedhetetlen, hogy bővítsük humán
erőforrásunkat, melyet a következő évek során egy meghatározott koncepció szerint lépésről-lépésre teszünk meg. Nemzetközi kitekintsben versenytársainkhoz
képest hatalmas lemaradásunk van az eszközpark vonatkozásában, ezek pótlása és fejlesztése azonnali megoldást igényel. A Kft. létesítmény-bázisa az
önkormányzati tulajdonban lévő Városi Sportcsarnok, amely számos téren rekonstrukcióra szorul.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk telephelye a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban található, amelyet 1988. március 19-én adták át a nagyközönségnek. A ’90-es évek közepétől sajnos
az infrastrukturális leépülés volt a jellemző, az építményre nem sokat költöttek, a helyiségek állapota fokozatosan romlott. Öltőző fejlesztés: Az előző években arra
sikerült forrásokat bevonjunk, hogy a hazai együttes öltözőjét felújítsuk, azonban a vendégcsapat(ok) számára jelenleg nincs elegendő számú öltöző, amely
megfelelne a nemzetközi szabványoknak, így elengedhetetlen a korszerűsítés. Informatikai fejlesztés: Az elmúlt években lejátszott európai kupamérkőzések is
rávilágítottak a sportcsarnok hiányosságaira, miszerint nem rendelkezik megfelelő kiépítettségű informatikai hálózattal. A CEV előírásai miatt is elengedhetetlen a
korszerűsítés kivitelezése. A bemutatott beruházások a tervek szerint 2017.09.01. és 2017.10.15. között valósulnak meg.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az előző években a Kft-t alapító egyesület számára juttatott sportágfejlesztési támogatás termékeny talajra hullott, ezen fejlesztésekre és eredményekre alapozva
kívánjuk folytatni a munkát, immár szisztematikusan, a professzionális felnőtt csapat tekintetében. Klubunk meghatározó szerepet tölt be a sportág hazai életében.
Közös érdek a Magyar Röplabda Szövetséggel való együttműködés. Távlati céljaink megvalósításához jelentős nagyságrendű források bevonása szükséges, de a
befektetés megtérülne és véleményünk szerint ez a sportág előrelépésének egyik záloga. Képzési rendszerünk jól működik, szervezeti rendszerünkre kiválóan tudunk
építkezni. Kiemelten fontos a kiépített bázis megtartása és lehetőség szerinti szélesítése, melyben kulcsfontosságú a minőségi képzés színvonalának emelése. A
régióban meghatározó szerepünket megtartva a hangsúlyt folyamatosan a minőségi képzésre helyezzük, de a bázis megtartása és emelése is fontos, hogy egy
tehetség se veszhessen el. Célunk a kiválasztási módszereink tudatos megformálása, felhasználva a szövetség szakmai stábja által meghatározott minőségi munka
alapkövetelményeit.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportág és az egyesület szerepe több szempontból is előnyt jelent Békéscsabának. A 2017. évi MEVZA Kupa győzelem a város első nemzetközi csapatsportágban
elért eredménye. A csapat nemzetközi szereplése, külföldi csapatok ideérkezése a városi turizmusban és marketingben is kiemelkedő szerepet kap. Békéscsaba
szempontjából különösen kedvező, hogy nemzetközileg elismert szakemberek telepedtek le a városban. A benyújtott sportfejlesztési program tervezésekor nagyon
fontos szempont volt a pénzügyi fenntarthatóság. A szükséges önerőt önkormányzati forrásból biztosítani tudjuk, a cégekkel már előzetes egyeztetéseket folytattunk
a támogatások várható nagyságáról, így lehetőségünk nyílt a nyugodt tervezésre.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Pozíció megnevezése

Adózás módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások (Ft/hó
)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Vezetőedző

EKHO

160

9

1 200 000 Ft

250 000 Ft

13 050 000 Ft

Ügyvezető

EKHO

160

9

400 000 Ft

85 000 Ft

4 365 000 Ft

Ügyvezető2

EKHO

160

9

300 000 Ft

65 000 Ft

3 285 000 Ft

480

27

1 900 000 Ft

400 000 Ft

20 700 000 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Munkakör

Végzettsé
g

Indoklás

Melléklet

Vezetőedző

Vezetőedző

Szakedző
"A"

Alberto Salomoni munkabére és járulékai

Ügyvezető

Egyéb

Nem
releváns

Baran Ádám munkabére és járulékai

Ügyvezető2

Egyéb

Nem
releváns

Baran Ádám munkabére és járulékai (a rendszer nem engedett 400.000 Ft feletti
összeget megadni, pedig nincs benchmark ügyvezetői bérre)

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

10 192 462 Ft

105 075 Ft

210 000 Ft

10 507 538 Ft

2017-12-13 11:45

Önrész (Ft)
10 507 538 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

20 910 000 Ft

21 015 075 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

Mennyiség

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Pályatartozék

Reklámelhelyezési installáció (palánksor) 3x1 méter,
tartólábazattal

db

50

70 000
Ft

3 500 000 Ft

Informatikai
eszköz

honlap fejlesztés

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Egyéb

Taraflex tároló kaloda (Egyedi)

db

9

90 000
Ft

810 000 Ft

Informatikai
eszköz

Videokamera (állvánnyal, memóriakártyával)

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Informatikai
eszköz

Irodai nyomtató (multifunkciós)

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Informatikai
eszköz

Asztali nyomtató

db

3

50 000
Ft

150 000 Ft

Informatikai
eszköz

Projektor

db

2

300 000
Ft

600 000 Ft

Informatikai
eszköz

Televízió

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Informatikai
eszköz

Vetítővászon

db

1

90 000
Ft

90 000 Ft

Informatikai
eszköz

Mobil tárhely

db

2

40 000
Ft

80 000 Ft

Informatikai
eszköz

Informatikai eszköz hordtáska, tároló

db

2

30 000
Ft

60 000 Ft

Informatikai
eszköz

Tablet (Egyedi)

db

2

190 000
Ft

380 000 Ft

Informatikai
eszköz

Mobil nyomtató (Egyedi)

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Informatikai
eszköz

Router (Egyedi)

db

1

80 000
Ft

80 000 Ft

Informatikai
eszköz

Számítógép, laptop /op+office/

db

3

250 000
Ft

750 000 Ft

Egyéb

DataVolley 4 szoftver (Egyedi)

db

1

260 000
Ft

260 000 Ft

Informatikai
eszköz

Videó digitalizáló (Egyedi)

db

1

80 000
Ft

80 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

Jégkészítő gép

db

1

120 000
Ft

120 000 Ft

Berendezési
eszköz

Asztal bírói öltözőbe

db

2

35 000
Ft

70 000 Ft

Berendezési
eszköz

Cipőtartó (öltözőbe)

db

5

10 000
Ft

50 000 Ft

Berendezési
eszköz

Fogas

db

5

27 000
Ft

135 000 Ft

Berendezési
eszköz

Öltöző pad

db

6

40 000
Ft

240 000 Ft
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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

Mennyiség

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Berendezési
eszköz

Öltöző pad fogassal

db

6

70 000
Ft

420 000 Ft

Berendezési
eszköz

Öltöző szekrény

db

4

130 000
Ft

520 000 Ft

Berendezési
eszköz

Szék bírói öltözőbe/db

db

4

15 000
Ft

60 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

Defibrillátor

db

1

500 000
Ft

500 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

pulzusmérő óra

db

14

110 000
Ft

1 540 000 Ft

Berendezési
eszköz

Íróasztal (Egyedi)

db

2

65 000
Ft

130 000 Ft

Berendezési
eszköz

Iratszekrény (Egyedi)

db

4

45 000
Ft

180 000 Ft

Berendezési
eszköz

Gurulós szekrény, fiókos (Egyedi)

db

4

35 000
Ft

140 000 Ft

Berendezési
eszköz

Irodai szék (Egyedi)

db

2

45 000
Ft

90 000 Ft

Berendezési
eszköz

Szék (Egyedi)

db

0

12 000
Ft

0 Ft

Sporteszköz

Hitting box (emelvény, edzésmunkához) (Egyedi)

db

5

68 000
Ft

340 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

db

28

45 000
Ft

1 260 000 Ft

Sportfelszerelés

Sportzokni

db

28

2 500 Ft

70 000 Ft

Sportfelszerelés

térdvédő /pár/

db

28

14 500
Ft

406 000 Ft

Sportfelszerelés

Mérkőzésgarnitúra

db

60

18 000
Ft

1 080 000 Ft

Sportfelszerelés

Sál

db

20

4 500 Ft

90 000 Ft

Sportfelszerelés

Sapka

db

20

4 400 Ft

88 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

40

4 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

200

5 500 Ft

1 100 000 Ft

Sportfelszerelés

utazó póló

db

40

8 000 Ft

320 000 Ft

Sportfelszerelés

Gumiszalagok

db

40

12 000
Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

Hátizsák

db

20

12 000
Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

alkarvédő /pár/

db

40

10 000
Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

Kulacs

db

24

4 000 Ft

96 000 Ft

Sportfelszerelés

Röplabda (terem, strand hivatalos versenylabda)

db

60

25 000
Ft

1 500 000 Ft

Sportfelszerelés

Papucs

db

24

5 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelés

Rövidnadrág

db

24

9 000 Ft

216 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

24

25 000
Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

Törölköző

db

48

10 000
Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

Utazókabát

db

24

25 000
Ft

600 000 Ft
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Sportfelszerelés

Utazómelegítő

db

24

25 000
Ft

600 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidő melegítő (alsó-felső)

db

24

20 000
Ft

480 000 Ft

Egyéb

Win10 Pro operációs rendszer (Egyedi)

db

3

49 000
Ft

147 000 Ft

Egyéb

Office 2016 programcsomag (Egyedi)

db

3

75 000
Ft

225 000 Ft

Egyéb

NOD32 víruskereső és vírusírtó szoftver (Egyedi)

db

3

21 000
Ft

63 000 Ft

Egyéb

Flipchart tábla (Egyedi)

db

2

16 000
Ft

32 000 Ft

Egyéb

Gurulós mágnestábla (Egyedi)

db

2

55 000
Ft

110 000 Ft

Egyéb

Mágnestábla (Egyedi)

db

3

42 000
Ft

126 000 Ft

Egyéb

Kerékpár (Egyedi)

db

0

90 000
Ft

0 Ft

Pályatartozék

3 részes vezeték nélküli jelzőberendezés (időkérés, csere
jelzésére) (Egyedi)

db

1

285 000
Ft

285 000 Ft

Pályatartozék

Vezeték nélküli jelzőberendezés (1db tartalék oszlop)
(Egyedi)

db

1

90 000
Ft

90 000 Ft

Pályatartozék

Hálómagasságmérő eszköz (Egyedi)

db

1

45 000
Ft

45 000 Ft

23 684 000 Ft
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Reklámelhelyezési installáció
(palánksor) 3x1 méter,
tartólábazattal

A nemzetközi kupamérkőzések kötelező marketing eleme a pálya mellett elhelyezendő palánksor, ahol a kupasorozat kötelezően
feltüntetendő szponzorai és a klub, illetve a szövetség szponzorai jelennek meg. Jelenleg az MRSZ-től bérelt eszközökkel tudjuk
csak ellátni ezt a feladatot, amely jelentős szállítási költséggel jár. Saját eszközök beszerzése a cél, hogy könnyebben, és
költséghatékonyabban tudjuk ellátni ezen feladatainkat.

honlap fejlesztés

A kor követelményeinek megfelelő módon kívánunk tájékoztatást nyújtani mind a klub iránt érdeklődő közönség részére, ezért
szükséges a honlap átalakítása.

Taraflex tároló kaloda

A nemzetközi kupasorozatokban vívott mérközéseken kötelező a Taraflex borítás használata. A borítás állagmegőrzése
szempontjából kiemelten fontos a megfelelő tárolóeszköz használata, amely a borítás egyszerűbb szállíthatóságát is biztosítja.

Videokamera (állvánnyal,
memóriakártyával)

Mérkőzés- és edzésfelvételek készítésére.

Irodai nyomtató
(multifunkciós)

Az irodai adminisztrációhoz szükséges dokumentumok nyomtatásához, scanneléséhez, másolásához.

Asztali nyomtató

Az irodai adminisztrációhoz szükséges dokumentumok nyomtatásához, scanneléséhez, másolásához.

Projektor

A mérkőzésről készült felvételek elemzésére, illetve edzésen végzendő feladatok bemutatására.

Televízió

A mérkőzésről készült felvételek elemzésére, illetve edzésen végzendő feladatok bemutatására.

Vetítővászon

A mérkőzésről készült felvételek elemzésére, illetve edzésen végzendő feladatok bemutatására.

Mobil tárhely

Mérkőzés- és edzésfelvételek tárolására és szállítására.

Informatikai eszköz
hordtáska, tároló

Notebookok, illetve egyéb utazás során használt informatikai eszközök megóvására.

Tablet

A statisztikai szoftverhez kapcsolódó beszerzés. Az edzők számára fontos kiegészítő kellék, a kispad és a statisztikus közötti
kommunikációban.

Mobil nyomtató

A mérkőzés során készült statisztikai elemzések nyomtatása végett szükséges egy, a pálya mellett, akár áramforrás nélkül is
használható nyomtatóra.

Router

A statisztikai szoftverhez használt eszközök külön informatikai hálózatot igényelnek, ezért szükség van egy professzionális
routerre.

Számítógép, laptop
/op+office/

Irodai munkavégzéshez, illetve az edzői és adminisztratív feladatok ellátásához.

DataVolley 4 szoftver

A nemzetközi mérkőzéseken már kötelezően használatos szoftver beszerzése.

Videó digitalizáló

A DataVolley szoftverhez kapcsolódó rendszer szerves eleme, amely lehetővé teszi az edzői stáb részére a mérkőzés
labdameneteinek real-time elemzését, illetve ismételt megtekintését.

Jégkészítő gép

A nemzetközi kupasorozatok mérkőzéseinek kötelező kelléke, amellyel egyelőre nem rendelkezik a klub. Egy saját eszköz
beszerzése a cél, amely így hazai bajnoki és kupamérkőzések során is használhatóvá válik.

Asztal bírói öltözőbe

A játékvezetői helyiség felszerelése a megfelelő körülmények biztosításához.

Cipőtartó (öltözőbe)

Az igénybe vett öltözőkben elengedhetetlen az öltözői bútorzat mennyiségi és minőségi fejlesztése.

Fogas

Az igénybe vett öltözőkben elengedhetetlen az öltözői bútorzat mennyiségi és minőségi fejlesztése.

Öltöző pad

Az igénybe vett öltözőkben elengedhetetlen az öltözői bútorzat mennyiségi és minőségi fejlesztése.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Öltöző pad fogassal

Az igénybe vett öltözőkben elengedhetetlen az öltözői bútorzat mennyiségi és minőségi fejlesztése.

Öltöző szekrény

Az igénybe vett öltözőkben elengedhetetlen az öltözői bútorzat mennyiségi és minőségi fejlesztése.

Szék bírói öltözőbe/db

A játékvezetői helyiség felszerelése a megfelelő körülmények biztosításához.

Defibrillátor

Manapság minden sportlétesítmény

pulzusmérő óra

A játékosok erőnléti állapotának felméréséhez, illetve a terhelésük pontos követéséhez.

Íróasztal

A hatékony irodai munkavégzéshez szükséges környezet kialakítását szolgáló eszköz.

Iratszekrény

A hatékony irodai munkavégzéshez szükséges környezet kialakítását szolgáló eszköz.

Gurulós szekrény, fiókos

A hatékony irodai munkavégzéshez szükséges környezet kialakítását szolgáló eszköz.

Irodai szék

A hatékony irodai munkavégzéshez szükséges környezet kialakítását szolgáló eszköz.

Szék

Oktatások, rendezvények, megbeszélések lebonyolításához.

Hitting box (emelvény,
edzésmunkához)

Az edzésmunkát segítő eszköz beszerzése balesetvédelmi szempontból is indokolt, mert jelenleg csak zsámolyokból épített
emelvény áll az edzők rendelkezésére.

cipő teremhez

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Sportzokni

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

térdvédő /pár/

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Mérkőzésgarnitúra

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Sál

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Sapka

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

edző nadrág rövid

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

edző póló

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

utazó póló

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Gumiszalagok

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Hátizsák

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

alkarvédő /pár/

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Kulacs

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Röplabda (terem, strand
hivatalos versenylabda)

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Papucs

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Rövidnadrág

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
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Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.
sporttáska nagy

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Törölköző

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Utazókabát

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Utazómelegítő

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

szabadidő melegítő (alsófelső)

A Békéscsabai Röplabda Sport Kft. nemzetközi színtéren szereplő együttesének kiemelten fontos az egységes megjelenés.
Támogatóinknak komoly elvárásai vannak a marketing szempontokat illetően, míg klubunknak fontos, hogy piacon jelenleg
elérhető, lehető legmagasabb szintű eszközöket és felszereléseket használhassa.

Win10 Pro operációs
rendszer

Az edzők és az irodai személyzet által használt számítógépek jogtiszta szoftverekkel való ellátásához.

Office 2016 programcsomag

Az edzők és az irodai személyzet által használt számítógépek jogtiszta szoftverekkel való ellátásához.

NOD32 víruskereső és
vírusírtó szoftver

Információ- és üzembiztonságot szolgáló viruskereső és vírusírtó szoftver.

Flipchart tábla

Feladatok és taktikai elemek illusztrálására.

Gurulós mágnestábla

Az edzéseken használatos eszköz, amely a feladatok vizualizálását segítik a játékosok számára.

Mágnestábla

Feladatok és taktikai elemek illusztrálására.

Kerékpár

Klubunk mindig is elkötelezett volt azon kezdeményezések támogatásában, amelyek a fenntartható fejlődést és a
környezetvédelmet célozzák meg, illetve a kerékpáros közlekedés népszerűsítik. A BRSE profi játékosai is jellemzően kerékpárral
járnak mindennapjaik során. Célunk, hogy minden, a klubhoz tartozó dolgozó rendelkezzen saját kerékpárral.

3 részes vezeték nélküli
jelzőberendezés (időkérés,
csere jelzésére)

Mérkőzés rendezéshez szükséges eszköz.

Vezeték nélküli
jelzőberendezés (1db tartalék
oszlop)

Mérkőzés rendezéshez szükséges eszköz.

Hálómagasságmérő eszköz

Mérkőzés rendezéshez szükséges eszköz.

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)

16 426 603 Ft

169 339 Ft

337 985 Ft

16 933 927 Ft

7 257 397 Ft

24 021 985 Ft

24 191 324 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

Tárgyi eszk felúj.

Öltöző fejlesztés a nemzetközi
szabványoknak megfelelően a Békéscsabai
Városi Sportcsarnokban

2017-09-01

2017-10-15

2017-10-15

7 454 491 Ft

Tárgyi eszk.
beruh.

Informatikai fejlesztés a nemzetközi
szabványoknak megfelelően a Békéscsabai
Városi Sportcsarnokban

2017-09-01

2017-10-15

2017-10-15

1 124 000 Ft

8 578 491 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Öltöző fejlesztés a nemzetközi
szabványoknak megfelelően a
Békéscsabai Városi
Sportcsarnokban

5600
Békéscsaba
HRSZ
1389

HRSZ 1389

önkormányzati

Csapatunk telephelye a Békéscsabai Városi
Sportcsarnokban található, amelyet 1988. március 19én adták át a nagyközönségnek. A ’90-es évek
közepétől sajnos az infrastrukturális leépülés volt a
jellemző, az építményre nem sokat költöttek, a
helyiségek állapota fokozatosan romlott. Az Európai
Röplabda Szövetség (CEV) szigorú előírásai komoly
kötelezettséget rónak a rendező klubokra, így rá
vagyunk utalva a folyamatos fejlesztésekre.
Elengedhetetlenné vált, hogy a vendégcsapatoknak
szánt öltözőket egy teljes rekonstrukció során
átalakítsuk.

Informatikai fejlesztés a
nemzetközi szabványoknak
megfelelően a Békéscsabai Városi
Sportcsarnokban

5600
Békéscsaba
HRSZ
1389

HRSZ 1389

önkormányzati

Csapatunk telephelye a Békéscsabai Városi
Sportcsarnokban található, amelyet 1988. március 19én adták át a nagyközönségnek. A sportcsarnok nem
rendelkezik a kor és a nemzetközi szövetségek
követelményeinek megfelelő informatikai rendszerrel,
így annak fejlesztése, az európai kupasorozatok
mérkőzéseinek lebonyolításához elengedhetetlen.

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.

5 949 944 Ft

61 333 Ft

122 000 Ft

6 133 277 Ft

2 628 547
Ft

8 700 491 Ft

8 761 824 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

Van-e olyan U10, U11, U13 csapata, amelyik bajnokságban indul: Nem releváns
Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is
(vegyes igazolások száma): 0
Ha van terem- és strandröplabdában is igazolt játékosa, akkor csak a terem-nél szerepeltessék.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
Korosztály

Női

Női (vállalt)

Női csapatok

Férfi

Férfi (vállalt)

Férfi csapatok

Csapatok összesen

U10 - manó

0

0

-

0

0

-

0

U11 - szupermini

0

0

-

0

0

-

0

U13 - mini

0

0

0

0

0

0

0

U14 (csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U15

0

0

0

0

0

0

0

U16 - serdülő (csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U17 - serdülő

0

0

0

0

0

0

0

U18 - ifjúsági (csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U19 - ifjúsági

0

0

0

0

0

0

0

U20 - junior (csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U21 - junior

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

NBI

Együttműködési megállapodások alapján legmagasabb bajnoki
osztály:

NBI

Megállapított legmagasabb bajnoki osztály:

NBI

Igazolt játékosok száma:

0 fő

Vállalt játékosok száma:

0 fő

Nem figyelembe vett korosztályok:

U10, U11, U13 Férfi, U13 Női, U14 Férfi, U14 Női, U15 Férfi, U15 Női, U16 Férfi, U16 Női, U17
Férfi, U17 Női, U18 Férfi, U18 Női, U19 Férfi, U19 Női, U20 Férfi, U20 Női, U21 Férfi, U21 Női

Figyelembe vett igazolt játékosok száma:

0 fő

Figyelembe vett vállalt játékosok száma::

0 fő

Adatok alapján meghatározott támogatási sáv:

700 000 Ft/fő

Igazolt játékosok után járó támogatás:

0 fő * 700 000 Ft/fő = 0 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás:

0 fő * 700 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

Vállalt játékosok után járó támogatás:

0 fő * (700 000 Ft/fő * 0.2) = 0 Ft

Maximum igényelhető teljes támogatás utánpótlás
jogcímen:

2017-12-13 11:45
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

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

Korosztály

Bérlés
helye

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Pozíció megnevezése

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Pozíció
megnevezése

Munkakör

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Indoklás

Melléklet

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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 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

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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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj

0 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja

0 Ft

Összesen

0 Ft

2017/18 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
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

210 000 Ft

210 152 Ft

105 075 Ft

315 075 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

337 985 Ft

338 688 Ft

169 339 Ft

507 324 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

122 000 Ft

122 675 Ft

61 333 Ft

183 333 Ft

Összesen

669 985 Ft

1 005 732 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

- A Sportfejlesztési program és a kapcsolódó pályázati dokumentáció elkészítése - Folyamatos monitoring-tevékenység a
pályázat benyújtásától annak lezárásáig - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó teljes adminisztráció kezelése - A
pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó szerződések, nyilvántartások és kimutatások elkészítése - A megvalósítás
folyamatos ellenőrzése - Folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal - Jelentéstételi kötelezettség az ellenőrző hatóságok felé Kapcsolattartás a program egyesületi szakmai vezetőjével - Pályázathoz kapcsolódó könyvelési feladatok ellátása Kapcsolattartás a könyvelővel - Pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása - Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval A számlák és bizonylatok kezelése, záradékolása - Projektmenedzsment költségek - Esetlegesen felmerülő közbeszerzési
szakemberek igénybevételének költségei - Folyamatos pénzügyi kontroll - A pénzügyi elszámolás elkészítése - Esetlegesen
felmerülő egyéb adminisztrációs feladatok ellátása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

- A Sportfejlesztési program és a kapcsolódó pályázati dokumentáció elkészítése - Folyamatos monitoring-tevékenység a
pályázat benyújtásától annak lezárásáig - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó teljes adminisztráció kezelése - A
pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó szerződések, nyilvántartások és kimutatások elkészítése - A megvalósítás
folyamatos ellenőrzése - Folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal - Jelentéstételi kötelezettség az ellenőrző hatóságok felé Kapcsolattartás a program egyesületi szakmai vezetőjével - Pályázathoz kapcsolódó könyvelési feladatok ellátása Kapcsolattartás a könyvelővel - Pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása - Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval A számlák és bizonylatok kezelése, záradékolása - Projektmenedzsment költségek - Esetlegesen felmerülő közbeszerzési
szakemberek igénybevételének költségei - Folyamatos pénzügyi kontroll - A pénzügyi elszámolás elkészítése - Esetlegesen
felmerülő egyéb adminisztrációs feladatok ellátása

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

- A Sportfejlesztési program és a kapcsolódó pályázati dokumentáció elkészítése - Folyamatos monitoring-tevékenység a
pályázat benyújtásától annak lezárásáig - A pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó teljes adminisztráció kezelése - A
pályázathoz és a megvalósításhoz kapcsolódó szerződések, nyilvántartások és kimutatások elkészítése - A megvalósítás
folyamatos ellenőrzése - Folyamatos kapcsolattartás a hatóságokkal - Jelentéstételi kötelezettség az ellenőrző hatóságok felé Kapcsolattartás a program egyesületi szakmai vezetőjével - Pályázathoz kapcsolódó könyvelési feladatok ellátása Kapcsolattartás a könyvelővel - Pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása - Kapcsolattartás a könyvvizsgálóval A számlák és bizonylatok kezelése, záradékolása - Projektmenedzsment költségek - Esetlegesen felmerülő közbeszerzési
szakemberek igénybevételének költségei - Folyamatos pénzügyi kontroll - A pénzügyi elszámolás elkészítése - Esetlegesen
felmerülő egyéb adminisztrációs feladatok ellátása
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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: Békéscsaba, 2017. 12. 13.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Baran Ádám (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: Békéscsaba, 2017. 12. 13.

2017-12-13 11:45

24 / 36

be/SFPHP01-00097/2017/MRSZ
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 Baran Ádám (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Békéscsabai Röplabda Sport Kft. (kedvezményezett
neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Békéscsabai Röplabda Sport Kft. (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: reklámtevékenységből származó bevétel

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: reklámtevékenységből származó bevétel

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: Békéscsaba, 2017. 12. 13.

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

1 Hivatásos 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.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Baran Ádám (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Békéscsaba, 2017. 12. 13.

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

Jogcím

Bruttó*

Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Röplabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar 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: Békéscsaba, 2017. 12. 13.
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Baran Ádám
ügyvezető
Békéscsabai Röplabda Sport Kft.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két
pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke
vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2017. július 1. - 2018. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi
évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

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

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

0 Ft

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)
0 Ft

Kelt: Békéscsaba, 2017. 12. 13.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-15 11:59:23
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-15 11:21:20
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-15 11:21:39
Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-15 11:32:47
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-15 11:43:33
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-15 11:44:15
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-15 11:44:26
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 12:08:18
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-15 11:44:39
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 12:10:03
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 11:57:12
Feltöltés / Megtekintés

DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 11:52:25
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 11:53:08
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 12:10:21
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Feltöltés / Megtekintés

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 11:54:53
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 12:10:33
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 12:10:48
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 12:11:01
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 12:11:31
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 12:11:42
Feltöltés / Megtekintés

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 12:11:56
Feltöltés / Megtekintés

Békéscsabai Röplabda Sportegyesület (utánpótlás nevelés) együttműködés melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-15 10:52:55
Feltöltés / Megtekintés

Vezetőedző (Vezetőedző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-11-21 11:48:22
Feltöltés / Megtekintés

Ügyvezető (Egyéb) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Ügyvezető2 (Egyéb) melléklete

Fájlok száma: 0

Kelt: Békéscsaba, 2017. 12. 13.

2017-12-13 11:45

31 / 36

be/SFPHP01-00097/2017/MRSZ
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

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

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

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

10 192 462 Ft

105 075 Ft

210 000 Ft

10 507 538 Ft

10 507 538 Ft

20 910 000 Ft

21 015 075 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

22 376 547 Ft

230 672 Ft

459 985 Ft

23 067 204 Ft

9 885 944 Ft

32 722 476 Ft

32 953 148 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

16 426 603 Ft

169 339 Ft

337 985 Ft

16 933 927 Ft

7 257 397 Ft

24 021 985 Ft

24 191 324 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 949 944 Ft

61 333 Ft

122 000 Ft

6 133 277 Ft

2 628 547 Ft

8 700 491 Ft

8 761 824 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

32 569 009 Ft

335 747 Ft

669 985 Ft

33 574 742 Ft

20 393 482 Ft

53 632 476 Ft

53 968 223 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-12-13 11:45

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (47 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
brskft-afanyilatkozat_1505468613.pdf (Szerkesztés alatt, 246 Kb, 2017-09-15 11:43:33)
cc663dd87396ce45661ae12ad8707dc57dbb202c65112e462fef98cd80af1a82
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)
brskft.-alairasicimpeldany_1505467280.pdf (Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2017-09-15 11:21:20)
3344883bef7286e2b38d0e3a89e96008aaa72dba64800ad3e1266b930f4413b6
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
oltozofelujitas-hasznalatijogcim_1511262702.pdf (Hiánypótlás, 484 Kb, 2017-11-21 12:11:42)
7453012fa010222938ead1eaa7af466cb649cd8dc325e977c5683fc4c9183dd7
hianypotolando-brskft_1505469177.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-09-15 11:52:57)
816812190657313b67ed4476f1e09e86b20fb4d33578216f3de7d34b55a1917d
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
oltozofelujitas-tulajdonilap-gyu_1511262648.pdf (Hiánypótlás, 515 Kb, 2017-11-21 12:10:48)
cbf678e631d281f315755d836a873166c71cf522b12b0ce23bbf6a8c4e8b4b41
hianypotolando-brskft_1505469140.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-09-15 11:52:20)
816812190657313b67ed4476f1e09e86b20fb4d33578216f3de7d34b55a1917d
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
oltozofelujitas-hasznalatijogcim_1511262691.pdf (Hiánypótlás, 484 Kb, 2017-11-21 12:11:31)
7453012fa010222938ead1eaa7af466cb649cd8dc325e977c5683fc4c9183dd7
hianypotolando-brskft_1505469169.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-09-15 11:52:49)
816812190657313b67ed4476f1e09e86b20fb4d33578216f3de7d34b55a1917d
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
oltozofelujitas-koltsegtervesar_1511262661.pdf (Hiánypótlás, 533 Kb, 2017-11-21 12:11:01)
203c049835c89833bd4b7a055701760edba9b5be38b3675b16c45505d55f36cc
hianypotolando-brskft_1505469159.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-09-15 11:52:39)
816812190657313b67ed4476f1e09e86b20fb4d33578216f3de7d34b55a1917d
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
brskft-deminimisnyilatkozat_1505468679.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2017-09-15 11:44:39)
d87b8b2ffa76e98e5bafe908589ab6f8e50304322b7db96979a14fc2d43e4f28
Egyéb dokumentumok
infofejlesztes-arajanlat-csabat_1511262364.pdf (Hiánypótlás, 505 Kb, 2017-11-21 12:06:04)
9059e32e1747dc9f96e9e23a1706095bddb87162b857cea59a4de324d90a98cd
nyilatkozat-szoftvercsomagok_1511262383.pdf (Hiánypótlás, 221 Kb, 2017-11-21 12:06:23)
b7e7a214612d1305941de92393420bd0d208356c61100a437bb573bc0839827e
taraflextaroloarajanlat_1511262406.pdf (Hiánypótlás, 669 Kb, 2017-11-21 12:06:46)
a6d52c6c6b936a3c31f62b864636adc58ea3115f57b9732d6617dbf8e559e34d
targyieszkozinfoajanlatok-336-_1511262421.pdf (Hiánypótlás, 246 Kb, 2017-11-21 12:07:01)
fe2da606ee74809769e572d0de076c85b7e21d1cc98303f25afefcbdf418a5d5
targyieszkoz-irodabutoresedzes_1511262434.pdf (Hiánypótlás, 226 Kb, 2017-11-21 12:07:14)
137e35d7bcdf0165224af20958b559e07406fba0775b3c2d4dc1cae2229f0f61
iroda-tablak-ajanlat_1511262446.pdf (Hiánypótlás, 242 Kb, 2017-11-21 12:07:26) 009cd6d5f8712a7144c3b341851533ae9ab56b87a00be32491c99d3ccf7ffc63
datavolley4-eves-licensz-dij_1511262460.jpg (Hiánypótlás, 54 Kb, 2017-11-21 12:07:40)
f711d33a7c939f78bc82a3133be62ae784a92cb82c304fd85e5ffc40ee0b7cb9
irodai_szek-jysk_1511262466.jpg (Hiánypótlás, 87 Kb, 2017-11-21 12:07:46) 22df13b5347009c3603e1c79c952272061798e18b0dd1f1999ce2e8bfd848bad
tablet_arajanlat_1511262472.jpg (Hiánypótlás, 117 Kb, 2017-11-21 12:07:52) 4875ff7de930282606ae7432c2db4139c77f541f20207b009076ee879ca46325
volleyballbuzzerset-darpol_offe_1511262487.pdf (Hiánypótlás, 85 Kb, 2017-11-21 12:08:07)
436ea5d7a6be05a069660e949fde7e9078af345c5e7fd6ff6efee94425feb7bb
volleyballbuzzers-darpolbydgosz_1511262494.pdf (Hiánypótlás, 4 Mb, 2017-11-21 12:08:14)
8a3b6bdeb85ebfa5ed1c5ad96cd4436d048653ef930ce5d286081851bcbe16eb
netcheck-professionalnetheight_1511262498.pdf (Hiánypótlás, 594 Kb, 2017-11-21 12:08:18)
114078c3a29e8a4b975478e1ade96ceef05cdd4a4c5cff15ffcf0c566b434ab0
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
brskft-emmitaooneronyilatkoza_1505468655.pdf (Szerkesztés alatt, 626 Kb, 2017-09-15 11:44:15)
59a6b2a7c298a718f4f7c5e5a16c955b69f031ba8ab46b1f845a7f8781399c17
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
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brskft-cegkivonat_1505469563.pdf (Szerkesztés alatt, 958 Kb, 2017-09-15 11:59:23) f2f45e8e0e52d91000214b476c9afa1e1541ac668f0e076974f2182ef87ae5d6
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
brskft._mrsz_tao_befiz_1505467967.pdf (Szerkesztés alatt, 217 Kb, 2017-09-15 11:32:47)
f33fc059e12edb1e31ba28746ffd90fe2283437ff0c1ed579e36902c58a42d16
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
oltozofelujitas-hasznalatijogcim_1511262716.pdf (Hiánypótlás, 484 Kb, 2017-11-21 12:11:56)
7453012fa010222938ead1eaa7af466cb649cd8dc325e977c5683fc4c9183dd7
hianypotolando-brskft_1505469187.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-09-15 11:53:07)
816812190657313b67ed4476f1e09e86b20fb4d33578216f3de7d34b55a1917d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
brskft.-nav_1505467299.pdf (Szerkesztés alatt, 300 Kb, 2017-09-15 11:21:39) dd9a1c9e60e4d284280aeb011c21583fe1ffb7cd052c64344364b53c6463b8fd
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
brskft-nyilatkozat2_1505468666.pdf (Szerkesztés alatt, 678 Kb, 2017-09-15 11:44:26)
91cb0961807d47669d35e499513ff1c2e92b06cad38fd5ccacc37533dfc63f22
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
oltozofelujitas-epiteshatosagido_1511262621.pdf (Hiánypótlás, 661 Kb, 2017-11-21 12:10:21)
61c1f9b6665c7ec9c57cdc897af6812e5f5bad95be27cd822a16a96f4e06a4c6
hianypotolando-brskft_1505469102.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-09-15 11:51:42)
816812190657313b67ed4476f1e09e86b20fb4d33578216f3de7d34b55a1917d
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
oltozofelujitas-epiteshatosagido_1511261588.pdf (Hiánypótlás, 661 Kb, 2017-11-21 11:53:08)
61c1f9b6665c7ec9c57cdc897af6812e5f5bad95be27cd822a16a96f4e06a4c6
hianypotolando-brskft_1505469093.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-09-15 11:51:33)
816812190657313b67ed4476f1e09e86b20fb4d33578216f3de7d34b55a1917d
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
oltozofelujitas-hasznalatijogcim_1511261519.pdf (Hiánypótlás, 484 Kb, 2017-11-21 11:51:59)
7453012fa010222938ead1eaa7af466cb649cd8dc325e977c5683fc4c9183dd7
infrafejlesztes-hozzajarulonyila_1511261832.pdf (Hiánypótlás, 301 Kb, 2017-11-21 11:57:12)
ce88ad4f91795822381f70a34938ac578e2cb2dd26d9645bb33ae659884029b6
hianypotolando-brskft_1505469069.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-09-15 11:51:09)
816812190657313b67ed4476f1e09e86b20fb4d33578216f3de7d34b55a1917d
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
oltozofelujitas-tulajdonilap-gyu_1511261545.pdf (Hiánypótlás, 515 Kb, 2017-11-21 11:52:25)
cbf678e631d281f315755d836a873166c71cf522b12b0ce23bbf6a8c4e8b4b41
hianypotolando-brskft_1505469085.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-09-15 11:51:25)
816812190657313b67ed4476f1e09e86b20fb4d33578216f3de7d34b55a1917d
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
oltozofelujitas-hasznalatijogcim_1511262603.pdf (Hiánypótlás, 484 Kb, 2017-11-21 12:10:03)
7453012fa010222938ead1eaa7af466cb649cd8dc325e977c5683fc4c9183dd7
hianypotolando-brskft_1505469060.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-09-15 11:51:00)
816812190657313b67ed4476f1e09e86b20fb4d33578216f3de7d34b55a1917d
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
oltozofelujitas-koltsegtervesar_1511261693.pdf (Hiánypótlás, 533 Kb, 2017-11-21 11:54:53)
203c049835c89833bd4b7a055701760edba9b5be38b3675b16c45505d55f36cc
hianypotolando-brskft_1505469112.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-09-15 11:51:52)
816812190657313b67ed4476f1e09e86b20fb4d33578216f3de7d34b55a1917d
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
oltozofelujitas-koltsegtervesar_1511262633.pdf (Hiánypótlás, 533 Kb, 2017-11-21 12:10:33)
203c049835c89833bd4b7a055701760edba9b5be38b3675b16c45505d55f36cc
hianypotolando-brskft_1505469131.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-09-15 11:52:11)
816812190657313b67ed4476f1e09e86b20fb4d33578216f3de7d34b55a1917d
Békéscsabai Röplabda Sportegyesület (utánpótlás nevelés) együttműködés melléklete
egyuttmukodesimegallapodasbrse_br_1505465575.pdf (Szerkesztés alatt, 590 Kb, 2017-09-15 10:52:55)
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Vezetőedző (Vezetőedző) melléklete
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