
Nyilatkozat

Alulírott Kiss Tibor, az elszámolást benyújtó sportszervezet képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

 az elszámolásban rögzített adatok, információk teljes körűek és valósak,

 az elszámolásban foglaltak a vonatkozó jogszabályok és a 107/2011 (VI.30.) Korm. Rend. 2.§ 12.pont (3b )bekezdése alapján a mindenkor hatályos elszámolhatósági szabályzat

alapján kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre,

 az elszámolásra benyújtott valamennyi számla és számlát helyettesítő dokumentum a hatályos elszámolhatósági szabályzat szerint került záradékolásra,

 az elszámolás részeként beszkennelt valamennyi dokumentum az eredetivel mindenben megegyezik,

 a sportfejlesztési program részeként elszámolt tételek semmilyen egyéb támogatási program keretében nem kerültek elszámolásra.

be/VEG-ELSZAM002/37489/2020/MLSZ
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ÖSSZESEN:

1. számú melléklet
Összesített elszámolási táblázat

Támogatott sportszervezet neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Végső felhasználó kedvezményezett neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma: be/SFP-37489/2020/MLSZ

Támogatási jogcím megnevezése: UP - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg: 2 997 213 Ft Kapcsolattartó neve: Kiss Tibor

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez
tartozó önrész:

336 387 Ft Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 948 38 85

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg: 2 997 212 Ft Kapcsolattartó e-mail címe: kisstib01@hotmail.com

A jogcímen elszámolni kívánt kiegészítő sportfejlesztési
támogatás összege:

0 Ft Elszámolás státusza: Szerkesztés alatt

ÁFA levonásra: ÁFA levonásra nem jogosult - bruttó elszámoló

Sorszá
m

Bizonylatszám Tételazonosít
ó

Számla
kibocsátója

Konkrét esemény,
feladat,

tevékenység,
eszköz

megnevezése

Számla
kelte

Számla
teljesítésének

időpontja

A számla
kifizetésének

időpontja

Számla
bruttó
értéke

A
számlából
elszámolni

kívánt érték

A
számlából
elszámolni

kívánt
közvetlen

támogatási
összeg

Elszámolt
kiegészítő

sportfejlesztési
támogatás*

Nincs feltöltött bizonylat

- - -

* A Tao. tv. 22/C. § (4a) bekezdése alapján összeszámítással érintett, valamint saját forrásként felhasznált kiegészítő sportfejlesztési támogatás kitöltendő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-37489/2020/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2021. 09. 27.
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ÖSSZESEN:

1. számú melléklet
Összesített elszámolási táblázat

Támogatott sportszervezet neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Végső felhasználó kedvezményezett neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma: be/SFP-37489/2020/MLSZ

Támogatási jogcím megnevezése: UP - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg: 2 997 213 Ft Kapcsolattartó neve: Kiss Tibor

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez
tartozó önrész:

336 387 Ft Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 948 38 85

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg: 2 997 212 Ft Kapcsolattartó e-mail címe: kisstib01@hotmail.com

A jogcímen elszámolni kívánt kiegészítő sportfejlesztési
támogatás összege:

0 Ft Elszámolás státusza: Szerkesztés alatt

ÁFA levonásra: ÁFA levonásra nem jogosult - bruttó elszámoló

Sorszá
m

Bizonylatszám Tételazonosít
ó

Számla
kibocsátója

Konkrét esemény,
feladat,

tevékenység,
eszköz

megnevezése

Számla
kelte

Számla
teljesítésének

időpontja

A számla
kifizetésének

időpontja

Számla
bruttó
értéke

A
számlából
elszámolni

kívánt érték

A
számlából
elszámolni

kívánt
közvetlen

támogatási
összeg

Elszámolt
kiegészítő

sportfejlesztési
támogatás*

Nincs feltöltött bizonylat

- - -

* A Tao. tv. 22/C. § (4a) bekezdése alapján összeszámítással érintett, valamint saját forrásként felhasznált kiegészítő sportfejlesztési támogatás kitöltendő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-37489/2020/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2021. 09. 27.
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ÖSSZESEN:

1. számú melléklet
Összesített elszámolási táblázat

Támogatott sportszervezet neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Végső felhasználó kedvezményezett neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma: be/SFP-37489/2020/MLSZ

Támogatási jogcím megnevezése: UP - Személyszállítási költségek

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg: 2 997 213 Ft Kapcsolattartó neve: Kiss Tibor

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez
tartozó önrész:

336 387 Ft Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 948 38 85

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg: 2 997 212 Ft Kapcsolattartó e-mail címe: kisstib01@hotmail.com

A jogcímen elszámolni kívánt kiegészítő sportfejlesztési
támogatás összege:

0 Ft Elszámolás státusza: Szerkesztés alatt

ÁFA levonásra: ÁFA levonásra nem jogosult - bruttó elszámoló

Sorszá
m

Bizonylatszám Tételazonosít
ó

Számla
kibocsátója

Konkrét esemény,
feladat,

tevékenység,
eszköz

megnevezése

Számla
kelte

Számla
teljesítésének

időpontja

A számla
kifizetésének

időpontja

Számla
bruttó
értéke

A
számlából
elszámolni

kívánt érték

A
számlából
elszámolni

kívánt
közvetlen

támogatási
összeg

Elszámolt
kiegészítő

sportfejlesztési
támogatás*

Nincs feltöltött bizonylat

- - -

* A Tao. tv. 22/C. § (4a) bekezdése alapján összeszámítással érintett, valamint saját forrásként felhasznált kiegészítő sportfejlesztési támogatás kitöltendő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-37489/2020/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2021. 09. 27.
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ÖSSZESEN:

1. számú melléklet
Összesített elszámolási táblázat

Támogatott sportszervezet neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Végső felhasználó kedvezményezett neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma: be/SFP-37489/2020/MLSZ

Támogatási jogcím megnevezése: UP - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg: 2 997 213 Ft Kapcsolattartó neve: Kiss Tibor

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez
tartozó önrész:

336 387 Ft Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 948 38 85

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg: 2 997 212 Ft Kapcsolattartó e-mail címe: kisstib01@hotmail.com

A jogcímen elszámolni kívánt kiegészítő sportfejlesztési
támogatás összege:

0 Ft Elszámolás státusza: Szerkesztés alatt

ÁFA levonásra: ÁFA levonásra nem jogosult - bruttó elszámoló

Sorszá
m

Bizonylatszám Tételazonosít
ó

Számla
kibocsátója

Konkrét esemény,
feladat,

tevékenység,
eszköz

megnevezése

Számla
kelte

Számla
teljesítésének

időpontja

A számla
kifizetésének

időpontja

Számla
bruttó
értéke

A
számlából
elszámolni

kívánt érték

A
számlából
elszámolni

kívánt
közvetlen

támogatási
összeg

Elszámolt
kiegészítő

sportfejlesztési
támogatás*

Nincs feltöltött bizonylat

- - -

* A Tao. tv. 22/C. § (4a) bekezdése alapján összeszámítással érintett, valamint saját forrásként felhasznált kiegészítő sportfejlesztési támogatás kitöltendő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-37489/2020/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2021. 09. 27.
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ÖSSZESEN:

1. számú melléklet
Összesített elszámolási táblázat

Támogatott sportszervezet neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Végső felhasználó kedvezményezett neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma: be/SFP-37489/2020/MLSZ

Támogatási jogcím megnevezése: UP - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg: 2 997 213 Ft Kapcsolattartó neve: Kiss Tibor

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez
tartozó önrész:

336 387 Ft Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 948 38 85

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg: 2 997 212 Ft Kapcsolattartó e-mail címe: kisstib01@hotmail.com

A jogcímen elszámolni kívánt kiegészítő sportfejlesztési
támogatás összege:

10 257 Ft Elszámolás státusza: Szerkesztés alatt

ÁFA levonásra: ÁFA levonásra nem jogosult - bruttó elszámoló

Sorszá
m

Bizonylatszám Tételazonosít
ó

Számla kibocsátója Konkrét esemény,
feladat,

tevékenység,
eszköz

megnevezése

Számla
kelte

Számla
teljesítésének

időpontja

A számla
kifizetésének

időpontja

Számla
bruttó
értéke

A
számlából
elszámolni
kívánt érté

k

A
számlából
elszámolni

kívánt
közvetlen

támogatási
összeg

Elszámolt
kiegészítő

sportfejlesztési
támogatás*

1 KS-HIV-
2021/707

1 TÉGLÁSI
POLGÁRMESTERI
HIVATAL (15375809-
2-09)

Ebéd, tízórai és
uzsonna

2021-07-
09

2021-07-09 2021-07-09 174 400
Ft

174 400 Ft 156 802 Ft 10 257 Ft

174 400
FT

156 802
FT

10 257 FT

* A Tao. tv. 22/C. § (4a) bekezdése alapján összeszámítással érintett, valamint saját forrásként felhasznált kiegészítő sportfejlesztési támogatás kitöltendő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-37489/2020/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2021. 09. 27.
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ÖSSZESEN:

1. számú melléklet
Összesített elszámolási táblázat

Támogatott sportszervezet neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Végső felhasználó kedvezményezett neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma: be/SFP-37489/2020/MLSZ

Támogatási jogcím megnevezése: UP - A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg: 2 997 213 Ft Kapcsolattartó neve: Kiss Tibor

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez
tartozó önrész:

336 387 Ft Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 948 38 85

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg: 2 997 212 Ft Kapcsolattartó e-mail címe: kisstib01@hotmail.com

A jogcímen elszámolni kívánt kiegészítő sportfejlesztési
támogatás összege:

0 Ft Elszámolás státusza: Szerkesztés alatt

ÁFA levonásra: ÁFA levonásra nem jogosult - bruttó elszámoló

Sorszá
m

Bizonylatszám Tételazonosít
ó

Számla
kibocsátója

Konkrét esemény,
feladat,

tevékenység,
eszköz

megnevezése

Számla
kelte

Számla
teljesítésének

időpontja

A számla
kifizetésének

időpontja

Számla
bruttó
értéke

A
számlából
elszámolni

kívánt érték

A
számlából
elszámolni

kívánt
közvetlen

támogatási
összeg

Elszámolt
kiegészítő

sportfejlesztési
támogatás*

Nincs feltöltött bizonylat

- - -

* A Tao. tv. 22/C. § (4a) bekezdése alapján összeszámítással érintett, valamint saját forrásként felhasznált kiegészítő sportfejlesztési támogatás kitöltendő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-37489/2020/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2021. 09. 27.
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ÖSSZESEN:

1. számú melléklet
Összesített elszámolási táblázat

Támogatott sportszervezet neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Végső felhasználó kedvezményezett neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma: be/SFP-37489/2020/MLSZ

Támogatási jogcím megnevezése: Kiegészítő támogatás elszámolása

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeg: 0 Ft Kapcsolattartó neve: Kiss Tibor

A jogcímen jóváhagyott közvetlen támogatási összeghez
tartozó önrész:

0 Ft Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 948 38 85

A jogcímen lehívott közvetlen támogatási összeg: 0 Ft Kapcsolattartó e-mail címe: kisstib01@hotmail.com

A jogcímen elszámolni kívánt kiegészítő sportfejlesztési
támogatás összege:

0 Ft Elszámolás státusza: Szerkesztés alatt

ÁFA levonásra: Válasszon

Sorszá
m

Bizonylatszám Tételazonosít
ó

Számla
kibocsátója

Konkrét esemény,
feladat,

tevékenység,
eszköz

megnevezése

Számla
kelte

Számla
teljesítésének

időpontja

A számla
kifizetésének

időpontja

Számla
bruttó
értéke

A
számlából
elszámolni

kívánt érték

A
számlából
elszámolni

kívánt
közvetlen

támogatási
összeg

Elszámolt
kiegészítő

sportfejlesztési
támogatás*

Nincs feltöltött bizonylat

- - -

* A Tao. tv. 22/C. § (4a) bekezdése alapján összeszámítással érintett, valamint saját forrásként felhasznált kiegészítő sportfejlesztési támogatás kitöltendő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-37489/2020/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2021. 09. 27.
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ÖSSZESEN:

4. számú melléklet
Összesített elszámolási táblázat kiegészítő támogatáson

Végső felhasználó kedvezményezett neve: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Jóváhagyó sportfejlesztési program száma: be/SFP-37489/2020/MLSZ

Sorszá
m

Támogatási
jogcím

megnevezése

Számla
száma

Számla
kibocsátója

Konkrét esemény,
feladat,

tevékenység,
eszköz

megnevezése

Számla
kelte

Számla
teljesítésének

időpontja

A számla
kifizetésének

időpontja

Számla
bruttó
értéke

A számlából
kiegészítő

sportfejlesztési
támogatás

terhére
elszámolni

kívánt érték

Önerő* Sportfejlesztési
program
száma**

Nincs feltöltött bizonylat

- -  

* A Tao. tv. 22/C. § (4a) bekezdése alapján összeszámítással érintett, valamint saját forrásként felhasznált kiegészítő sportfejlesztési támogatás kitöltendő

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z) be/SFP-37489/2020/MLSZ iktatószámú sportfejlesztési programmal kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban
foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: 2021. 09. 27.
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ÖSSZESEN:

Szponzoráció típusú, elszámolási kötelezettséggel nem érintett kiegészítő sportfejlesztési támogatás összesen:

Elszámolandó támogatás típusú kiegészítő sportfejlesztési támogatás összesen:

ÖSSZESEN:

El nem számolt kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege: 0 Ft

- Ebből a sportfejlesztési programmal tovább hosszabbítandó kiegészítő támogatás összege: 0 Ft

3. számú melléklet
Összesítő táblázat a pénzügyileg teljesült kiegészítő sportfejlesztési támogatásról

Elszámolásért felelős személy neve és telefonszáma: Kiss Tibor +36 30 948 38 85

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kedvezményezettje: Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület

Jóváhagyott sportfejlesztési program száma: be/SFP-37489/2020/MLSZ

Pénzügyileg teljesült kiegészítő sportfejlesztési támogatás
összege összesen:

204 355 Ft

Előző támogatási időszakról áthozott fel nem használt
kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege:

10 257 Ft

Felhasználható kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege
– (az előző két sor összege):

10 257 Ft

Sorszám Támogatási igazolás száma Kiegészítő támogatás
típusa

(Támogatási
szerződés/Szponzori

szerződés)

Kiegészítő támogatás forrása
(Saját/Átirányított)

Bankkivonat száma Pénzügyi teljesítés
időpontja

Pénzügyileg teljesült
kiegészítő

támogatás összege

1 be/22C-K001/37489/2020/MLSZ Támogatás Saját - nem releváns - 2020-12-15 135 000 Ft

2 be/22C-K002/37489/2020/MLSZ Támogatás Saját - nem releváns - 2020-12-15 69 355 Ft

204 355 Ft

0 Ft

204 355 Ft

Felhasznált kiegészítő sportfejlesztési támogatás

Sorszám Sportfejlesztési program
száma

Jogcím Kiegészítő támogatás összege felhasználás típusa szerint Összesen

Önerőként Összeszámítással nem
érintett támogatásként

Összeszámítással érintett
támogatásként

1 be/SFP-37489/2020/MLSZ Utánpót. 10 257 Ft 0 Ft 0 Ft 10 257 Ft

10 257 Ft 0 Ft 0 Ft 10 257 Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben felsorolt adatok hitelesek, a valóságnak megfelelnek.
Az elszámolás kelte: 2021. 09. 27.
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Összegzés

Jogcímek Személyi
jellegű

ráfordítások

Tárgyi eszköz
beruházás,

felújítás (előfin.
nem ing.)

Tárgyi eszköz
beruházás,

felújítás
(előfin. ing.)

Tárgyi eszköz
beruházás,

felújítás
(utófin. ing.)

Sportcélú
ingatlan

üzemelteté
s

Koronavírussal
összefüggésben

felmerülő
költések

Utánpótlás-
nevelés

feladatainak
ellátása

Képzéssel
összefüggő

feladatok

Összesen

Jóváhagyott /
módosított támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 027 487 Ft 0 Ft 3 027 487
Ft

ebből: közreműködői díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Támogatási igazolással
le nem fedett támogatá
s

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

Támogatási igazolással
lefedett támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 027 487 Ft 0 Ft 3 027 487
Ft

A támogató(k) által az
elszámolás
benyújtásáig átutalt
összeg

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 997 212 Ft 0 Ft 2 997 212
Ft

Korábban benyújtott
elszámolt összeg

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 122 317 Ft 0 Ft 3 122 317
Ft

Elszámolandó összeg 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 211 282 Ft 0 Ft 211 282
Ft

Bizonylattal
alátámasztható
elszámolni kívánt
összeg

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 174 400 Ft 0 Ft 174 400
Ft

Elszámolni kívánt
támogatáshoz tartozó
önrész

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 17 598 Ft 0 Ft 17 598 Ft

Elszámolni kívánt
közreműködői díj

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

Elszámolni kívánt
közvetlen támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 156 802 Ft 0 Ft 156 802
Ft

Elszámolni kívánt
támogatáshoz tartozó
1%

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 584 Ft 0 Ft 1 584 Ft

Összes, ténylegesen
felhasznált támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 158 385 Ft 0 Ft 158 385
Ft

Elköltött, bizonylaton
szereplő összeghez
tartozó elvi támogatási
összeg

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 158 385 Ft 0 Ft 158 385
Ft

Pénzügyileg teljesült
még elszámolandó
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 33 496 Ft 0 Ft 33 496 Ft

Pénzügyileg nem
teljesült még
elszámolandó támogatá
s

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

Ebből tiggel le nem
fedett támogatás

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

Ebből tiggel lefedett, de
nem átutalt támogatás

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

Az elszámolás jelenlegi feltöltöttsége alapján a pénzügyileg teljesült még elszámolandó támogatás közvetlen támogatási része, melyet visszafizetés esetén vissza kell utalni a
megadott bankszámlaszámra

Személyi
jellegű

ráfordítások

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás

(előfin. nem ing.)

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás

(előfin. ing.)

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás

(utófin. ing.)

Sportcélú
ingatlan

üzemeltetés

Koronavírussal
összefüggésben

felmerülő költések

Utánpótlás-
nevelés

feladatainak
ellátása

Képzéssel
összefüggő

feladatok

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 33 161 Ft 0 Ft
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A COVID-19 járvánnyal kapcsolatos költségeket szerepeltetek az elszámolásban: Nem

Magyar Labdarúgó Szövetség részére

1112 Budapest, Kánai út 2/D

LEVÉLCÍM: 1386 BUDAPEST 62. PF. 906/1

Tárgy: Szakmai beszámoló 

Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület sportszervezet szakmai beszámolója

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-37489/2020/MLSZ számon vette nyilvántartásba.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól

szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai beszámolót nyújt be az

ellenőrző szervezet (Magyar Labdarúgó Szövetség) részére. A szakmai beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásáról,

és az adott időszakra vonatkozó támogatási összeg felhasználásának szakmai hátteréről.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének 2020/21. támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programunk

eredményeit.

A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés tartalmazza,

így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült).
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A megvalósult sportfejlesztési program szakmai eredményei

Általános összefoglaló eredmények

a) Bajnoki helyezések:

Az elmúlt bajnoki szezonban a sportszervezetünk csapatai a következő bajnoki osztályokban versenyeztek. 
(kiemelt bajnokság vagy regionális, korosztály, csoport stb.)

Csapat Korosztály Nem Bajnokság Helyezés 2019/20 Helyezés 2020/21

Bocskai Közhasznú DSE U7 Férfi nagypálya Bozsik Egyesületi Fesztivál nincs helyezés nincs helyezés

Bocskai Közhasznú DSE U7 Férfi nagypálya Bozsik Egyesületi Fesztivál nincs helyezés nincs helyezés

Bocskai Közhasznú DSE U9 Férfi nagypálya Bozsik Egyesületi Fesztivál nincs helyezés nincs helyezés

Bocskai Közhasznú DSE U9 Férfi nagypálya Bozsik Egyesületi Fesztivál nincs helyezés nincs helyezés

Bocskai Közhasznú DSE U11 Férfi nagypálya Bozsik Egyesületi Fesztivál nincs helyezés nincs helyezés

b) Igazolt sportolói létszám változása:

2019/20. bajnoki szezon: 55 fő
2020/21. bajnoki szezon: 49 fő

A programban igényelt és jóváhagyott feladatok megvalósulása és eredményei jogcímenként

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím:
Egyesületünk az idei sportfejlesztési programot sikeresen lezárta. Az elmúlt évekhez képest csökkent minimálisan a létszámunk. Sajnos a COVID-19 járvány jelentősen megnehezítette ebben
az évben is a munkánkat. Az idei évben a sporteszközök révén sikerült a utazómelegítőket beszerezni így reményeink szerint a következő seasonban már egységes felszereléssel tudunk
részt venni a fesztiválokon, tornákon. Ez nagyon fontos motiváló erő, a gyerekek szeretik és büszkén hordják az egyesület mezét. Tudtunk venni a gyerekeknek teremcipőt ez szintén nagy
motivációs erőként hat a labdarúgás utáni érdeklődésnek. Valamint a hátrányosabb helyzetben lévő gyermekeknek hatalmas segítség. Labdák beszerzésére is szükség volt az egyik
leggyorsabban fogyó eszközünk, így bátran vágunk neki a következő évi edzéseknek. Az utaztatásban évről évre besegít egyesületünknek az a lehetőség, hogy ki tudjuk bérelni az
Önkormányzat kisbuszát, mellyel kényelmesen, gyorsan és biztonságosan tudunk megjelenni a fesztiválokon és tornákon. Az idei évben sajnos csak egy pár alkalommal béreltük ki ami
tényleg nagy segítség számunkra. 2017 január 1-jével az állam átvette az iskolát, így az eddig ingyenesen biztosított teremhasználati jogunk megszűnt. A sportfejlesztési programnak
köszönhetően biztosított a tornaterem bérlése. Ettől az évtől az Önkormányzat tulajdonában lévő műfüves pályáért is fizetnünk kell, de a sportfejlesztési programnak köszönhetően ezt is meg
tudjuk tenni. A minőségi munka folytatásához elengedhetetlen az edzői bér, melyet a szintén sportfejlesztési programnak köszönhetően idén is tudtunk fizetni az edzőnknek. Köszönjük a
sportfejlesztési programunk pozitív elbírálását és támogatását a jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy minél több gyerek futballozzon és minél több emberrel megszerettessük a labdarúgást.
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Beérkezett források

1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem:

Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím Bankszámlaszám

Főszámla 60600187-11052843

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás (előfinanszírozott)

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás (utófinanszírozott) 11707024-20483706

Üzemeltetés

Utánpótlás-nevelés 60600187-11088877-

Képzés

2) Támogatóink részéről az alábbi összegek kerültek átutalásra:

Jogcím Támogatás összege

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 0 Ft

  ebből előfinanszírozott nem ingatlan 0 Ft

  ebből előfinanszírozott ingatlan 0 Ft

  ebből utófinanszírozott ingatlan 0 Ft

Üzemeltetés 0 Ft

Utánpótlás-nevelés 2 997 212 Ft

Képzés 0 Ft

Összesen 2 997 212 Ft

Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, valamint az engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi

teljesítését, valamint felhasználását a mellékelt táblázatok tartalmazzák.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek,

valósak és hitelesek.

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen.
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ÁFA nyilatkozat
a látvány-csapatsportok támogatása keretében benyújtott sportfejlesztési program elszámolásához

Alulírott Kiss Tibor elnök, mint a(z) Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület (székhely: 4241, Bocskaikert Baross Gábor utca 19. adószám: 18564864-1-09) képviseletére jogosult, a(z)

be/SFP-37489/2020/MLSZ számú sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem az általános forgalmi adóról szóló 2007.

évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján:

Támogatási időszak: 2020/2021.

A Támogatási időszakkal érintett adóévek:

Sorszám Időszak Bevallási gyakoriság

1. 2020. Éves

2. 2021. Éves

3. 2022. Éves

Az adóügyi helyzettől függően egy adóév tekintetében csak egy nyilatkozat tölthető ki!

A támogatott szervezet nem alanya az ÁFA-nak, az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre

1. A támogatott szervezet nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Érintett adóév(ek): 1,2

Kelt: Bocskaikert, 2021. 09. 27.

Kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a MLSZet 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 MLSZ 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 MLSZ az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt

kérhet.
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Kiegészítő támogatások listája igazolási kérelmenként

A kiegészítő támogatás adatait 0 perce frissítette!

Támogató neve, adószáma Saját/átirányított
TIG

Igazolási kérelem iktatószáma,
típusa

Igazolási kérelem
státusza/Utalási
táblázat státusza

Igazolási kérelemben
szereplő kiegészítő
támogatás típusa,

összege

Utalt kiegészítő
támogatás

összege/első
utalás dátuma

Műveletek

VARGA 97 Épületgépészeti
Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

11557874-2-09

Saját be/22C-K001/37489/2020/MLSZ

22/C

TIG kiküldve

Véglegesítve

Támogatás

135 000 Ft

135 000 Ft

2020.12.15

BONAFAG Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

13383996-2-09

Saját be/22C-K002/37489/2020/MLSZ

22/C

TIG kiküldve

Véglegesítve

Támogatás

69 355 Ft

69 355 Ft

2020.12.15
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Kiegészítő támogatás fehasználása

A kiegészítő támogatások értékeinek frissítéséhez lépjen a "Kiegészítő támogatások listája igazolási kérelmenként" oldalra.

Jogcím Önerő Felhasznált önerő Különbözet

UP - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft 0 Ft 0 Ft

UP - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése 0 Ft 0 Ft 0 Ft

UP - Személyszállítási költségek 0 Ft 0 Ft 0 Ft

UP - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft 0 Ft 0 Ft

UP - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 17 598 Ft 10 257 Ft 7 341 Ft

UP - A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (utófinanszírozott ingatlan) 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen járó kiegészítő támogatás: 204 355 Ft

Befolyt kiegészítő támogatás: 204 355 Ft

Felhasznált kiegészítő támogatás: 10 257 Ft

Önerőként elszámolni kívánt kiegészítő
támogatás:

10 257 Ft

Sfp-ben nem szereplő tételre elszámolni kívánt
kiegészítő támogatás:

0 Ft

Ebből más évadok önerejére elszámolt: 0 Ft

Be nem folyt kiegészítő támogatás: 0 Ft

Korábbi elszámolásokban elszámolt kiegészítő
támogatás:

194 098 Ft

Fel nem használt kiegészítő támogatás: 0 Ft

 Tudomásul veszem, hogy fel nem használt kiegészítő támogatásom van
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Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége (utánpótlás-neveléssel összefüggő költségek)
Általános, több bizonylathoz feltöltendő dokumentumok

Felhasználási nyilatkozat (Szabályzat 6. sz. melléklete szerint)
Elszámolás_6._számú_melléklet.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Mb, 2021-07-14 17:24:19) 853c3328ce6cdfe0fe8a961e6e6204f970cbed9b0c6464c6a49769e19972fd3d

Keretszerződések
Egyes bizonylatokhoz benyújtandó dokumentumok

Tábor étkezés 2. hét, TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL [ 2021-07-09 ]
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Számla
Tábor_étkezés_számla2.pdf (Szerkesztés alatt, 347 Kb, 2021-09-23 12:17:18) 8c4ab65d925e0a4bbeaa911ef079e20a9ba292901c45b84248843ffafdd53776

Számla bontása (egységár/fő/éjszaka, egységár/fő/étkezés) - egyösszegű számla esetén kötelező
számla_részletező_2.hét.pdf (Szerkesztés alatt, 171 Kb, 2021-09-23 12:17:17) 0c4b8bf6fcab43a984e07b80821f35ece47bf37290bf62d6ade74da0c92c747a

Kifizetés bizonylata
Tábor_kifizetés2.pdf (Szerkesztés alatt, 169 Kb, 2021-09-23 12:17:19) 9f3197345f4df32ea734b1d7dd036a8d98e8f66d136b1f6ddd7ff966b642391d
Tábor_teljesítési_igazolás2._hét.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2021-09-23 12:17:20) 693e2d7b4d8bef754b11c12febc3ec4d7a7fb7dc1053489a113f258ca20d73d8

Ajánlatkérés (időpont, létszám, igényelt szolgáltatás megjelölésével), ajánlatkérés visszaigazolása
Tábor_Téglási_Polgármesteri_Hivatal_Árajánlat.pdf (Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2021-09-23 12:17:19)
5e2c415e5c6ac4d943ed71ddc81e81c289c9533f136f1c813fbb05e783aac4de

Megrendelés/Vállalkozói szerződés
Tábor_étkezés_árajánlat_elfogadása.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2021-07-15 11:03:43) 7cb3a54a229a120cbb70b2e493378c5a51a033b6ee2ba7c8c10507c7acd6b5a6

500e Ft feletti beszerzések esetén 3 egymástól független ajánlat
Igénybevevők névsora a korosztályok igazolásával

Tábor_jelenléti_ív_2.pdf (Szerkesztés alatt, 434 Kb, 2021-09-23 12:17:18) 663dba213fa0872fd43c1237558b69c1e85f8cd790622b61e7dfd68b92601df9
Verseny esetén jegyzőkönyv (egyéb az eseményen való részvételt igazoló dokumentum)
Edzőtábor esetén az edzőtábor szakmai leírása (maximum 1 oldal)
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