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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

ÓKSI SE

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Bajnoki osztály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18126707-1-41

Bankszámlaszám

10404065-00015338-00000006

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás tagdíj, 1%, magán támogató
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1037

Város

Budapest

Közterület neve

Remetehegyi

Közterület jellege

út

Házszám

35

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1037

Város

Budapest

Közterület neve

Remetehegyi

Közterület jellege

út

Házszám

35

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 212 63 52

Fax

17

Honlap

www.oksise.hu

E-mail cím

oksi@oksise.hu

E-mail cím

oksi@oksise.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Nádori Pálné

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 212 63 52
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Nádori Pálné

E-mail cím

+36 20 212 63 52

oksi@oksise.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Kerék Általános Iskola és
Gimnázium

Óbuda Békásmegyer
Önkormányzat

Óbuda Békásmegyer
Önkormányzat

16

Felk. és
versenyeztetés

Dr. Szent-György Albert Általános
Iskola

Fővárosi Önkormányzat

Fővárosi Önkormányzat

8

Felkészülés

Nagy László Általános Iskola

Óbuda Békásmegyer
Önkormányzat

Óbuda Békásmegyer
Önkormányzat

2

Felkészülés

Alternatív Közgazdasági
Ginmázium

Alternatív Közgazdasági
Gimnázium

Alternatív Közgazdasági
Gimnázium

2

Felkészülés

Pais Dezső Általános Iskola

Óbuda Békásmegyer
Önkormányzat

Óbuda Békásmegyer
Önkormányzat

2

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2006-12-16
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2006-12-16

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nincs

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

2 MFt

2 MFt

2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

5 MFt

5 MFt

6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

17 MFt

17 MFt

35 MFt

Egyéb támogatás

4 MFt

2 MFt

2 MFt

Összesen

28 MFt

26 MFt

45 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

13 MFt

11 MFt

15 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

6 MFt

3 MFt

10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

20 MFt

12 MFt

20 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

39 MFt

26 MFt

45 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

2017-08-03 13:57

2015
13,98 MFt

2016
10,95 MFt

2017
17 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

352 467 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

36 996 816 Ft

730 665 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Pályázatunkat Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület 2017-os Sportfejlesztési programjának részeként készítettük el. Az Óbudai Kézilabda Sportiskola
Sportegyesület 2006 decemberében alakult. Jelenleg a sportiskola 5 leány és 6 fiú korosztály versnyeztetésével foglalkozik. 6 csapattal indultunk az Országos
Gyermekbajnokságban és a Kisiskolás bajnokságban. Egyesületünk 17-18 éves korig vállalta a gyerekek képzését és versenyeztetését. Együttműködési
szerződésünk van a Rév és Társa NBII férfi csapatával, és a Szent István Sportegyesülettel, ahova a lányok illetve a fiúk 17 éves kor után mehetnek játszani az
ifjúsági és junior korosztályokba. Nyáron edzőtáborba és kupákra visszük a legtehetségesebb korosztályokat. Több játékosunk meghívást kapott a budapesti serdülő
régióválogatottba. Amatőr egyesület vagyunk, de a célkitűzéseink a hosszú távú sportkoncepciónknak köszönhetően országos eredményeket hordoznak magukban.
A társadalmi igényeknek megfelelően kell kialakítani és szervezni a sportiskolánk arculatát és belső működését. A trend jó néhány éve megváltozott, a sportolni vágyó
gyerekek és szüleik nem a minőségi sportra (élsport) koncentrálnak, hanem a sportban, a közösségben megjelenő személyiségi fejlődési lehetőségeket tartják
fontosnak (megtanulni küzdeni, alkalmazkodni, elfogadni a szabályokat, utasításokat). Főhadiszállásunk a Kerék Általános Iskola és Gimnázium tornaterme, amelyet
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata tart fenn. Itt játsszuk bajnoki mérkőzéseinket, itt tartjuk meg a nyári, őszi sporttáborainkat. Az Alternatív Közgazdasági
Gimnáziumban, a Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában és több óbudai általános iskolában is bérelünk tornatermet. Ha nem lenne TAO támogatás, nem
tudnánk bevinni az összes korosztályt a tornaterembe. Így maximálisan jó körülmények között dolgozhatunk. Azért kötünk több iskolával együttműködési szerződést,
hogy a gyerekek saját iskolájukban tudjanak edzésre járni, így a szülők mentesülnek az alsó tagozatos gyerekek munkaidő alatti szállításától. Így több gyereknek van
esélye a kézilabda alapjainak elsajátítására. Az MKSZ utánpótlás versenyeztetési stratégiájának része az online jegyzőkönyv vezetési kötelezettség, amelyhez az
szükséges infrastruktúra egyesületünkben jelenleg nem áll rendelkezésre. Ennek megfelelően tervezzük a szükséges eszközök beszerzését.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem tervezünk ingatlan beruházást

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Stratégiai célunk a jelenlegi közoktatási intézményekkel meglévő jó kapcsolatainkat formalizálása, és további iskolákat és óvodákat kívánunk bevonni az
együttműködés rendszerébe. (Óbudai Árpád Gimnázium, Pais Dezső Általános Iskola, Váradi utcai Óvoda) A pályázati támogatásokkal ösztönözni és támogatni
kívánjuk a velünk kapcsolatban álló testnevelők munkáját. A nálunk sportoló gyermekek egészségének megőrzése céljából prevenciós orvosi vizsgálaton vesznek
részt. Ebben a szezonban sportbiztosítást szeretnénk kötni minden egyes játékosunkra, mert az életkori sajátosságokból kifolyólag sajnos sok a sérülés. Az
együttműködési megállapodást kötő iskolákat sportfelszereléssel (kapukkal, labdákkal) támogatjuk. Hosszú távú céljaink eléréséhez továbbra is szükségünk van a
pályázat nyújtotta erőforrásokra, hogy a megkezdett munkát továbbvihessük. A sportfejlesztési programunk a Szövetség stratégiájának megfelelően halad, a
kézilabdázás bázisának szélesítése folyamatos, ezáltal a kézilabdázás népszerűsítése jó úton halad. A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal szélesíteni kívánjuk a
kézilabdázás bázisát, a megfelelő szakemberek megtartásával, anyagi megbecsülésükkel és továbbképzésével továbbjavítjuk a minőségi képzést. Megszervezzük a
koncentrált utánpótlás-nevelést, aminek a középpontjában a kézilabda sportosztály működtetése áll. A képzés minőségét továbbjavítja az utánpótlás-nevelésben a
szükséges eszközök, felszerelések biztosítása, a felkészülést és versenyzést segítő táplálék kiegészítők rendelkezésre bocsátására. A kézilabdázók számának
növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a kiválasztott iskolákkal a már meglévő, jó szakmai kapcsolat elmélyítése. A
programunk fenntarthatóságát a kerületi közösség értékeli az erőfeszítéseket, nemkülönben az önkormányzat. A fejlesztések által elért eredmények megőrzésében
számíthatunk a helyi erők támogatására. A beindított pozitív folyamatok remélhetőleg a tagdíjfizetési hajlandóságban és összegekben is megmutatkoznak majd, ami
segítheti a működési folyamatok fenntartását. A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet megoldatlansága hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépnünk
komoly veszélybe kerülnek az elért eredmények. Kiemelt szerepe van toborzásunkban a honlapunknak, ezt főleg a szülői visszajelzések alapján állíthatjuk. Ezért
folyamatos fejlesztésére és frissítésére még nagyobb hangsúlyt fektetünk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Egyesületi munkánk mind a kézilabda sportban, mind a helyi közösségben tiszteletet vívott ki magának. Kerületünk lakói munkánkat elismerik és segítik, ami nagyon
fontos a hosszú távú működés szempontjából. Próbálunk is mindent megtenni azért, hogy ezt megháláljuk nekik. Megbízhatóak, kiszámíthatóak vagyunk, komoly
szakmai munkát végzünk, hiszen atlétika és koordinációs képzés a kézilabdával összhangban kevés helyen van. A kézilabda utánpótlás képzésessel a
népegészségért is dolgozunk. A modell hosszú távon is működőképes lesz, hiszen 10 éve dolgozunk, ezt a ritmust/edzésmunkát eddig is megcsináltuk csak
természetesen sokkal több önrésszel, szülői háttérrel, illetve az edzőket alig tudtuk megfizetni. Biztosak vagyunk abban, hogy mi még jó pár évig fogunk dolgozni,
keményen és szisztematikusan felépített rendszerrel rendelkezünk és a jövőben is sok tehetséges és lelkes kézilabdázót fogunk kinevelni. Célunk, hogy kerületünk
lakói egészségesebbek, sportosabbak legyenek, támogassák a mozgást és tegyenek azért, hogy mind az ő személyes, mind pedig a közösség életminősége javuljon.
Tudjuk, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, ezért is tartjuk kiemelkedően fontosnak a gyerekek képzését, ami a TAO-ból származó pénzek nélkül nem lenne
megvalósítható.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
0 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop

db

1

250 000
Ft

250 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Informatikai
eszközök

Televízió

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

500 000 Ft

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

Indoklás

Laptop

Az MKSZ által rendezett versenyeken kötelező az online jegyzőkönyv vezetése. Ehhez szükséges egy laptop, amelyben
megfelelő hálózati eszköz található. (mobil internet vagy vezetékes internet használatához)

Nyomtató

A pályázati anyagok, támogatási igazolási szerződések nyomtatásához, az aláírt iratok szkenneléséhez szükséges egy olyan
nyomtató, amely szkennerként is használható.

Televízió

Az egyesület tulajdonát képező kamerával felvett mérkőzések megtekintéséhez szükséges egy akkora televízió készülék (vagy
monitor), amely segítségével az egész csapat látja az elemzést. (támadás-védekezés)

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)

348 943 Ft

3 525 Ft

0 Ft

352 467 Ft

151 057 Ft

500 000 Ft

503 525 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)

0 Ft

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Bajnokságban szereplő csapatok

U7

0

0

0

U8

0

5

1

U9

7

6

2

U10

5

11

2

U11

3

0

1

U12

0

24

2

U13

14

0

1

U14

0

15

1

serdülő

9

7

0

ifjúsági

12

7

0

50

75

10

egyetemi/főiskolai
diákolimpia
ÖSSZESEN
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Tape

U10, U11, U12, U13,
U14, U8, U9

csom

30

1 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszer

Arnika Zselé

U10, U11, U12, U13,
U14, U8, U9

csom

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszer

Intensive hűtő zselé

U10, U11, U12, U13,
U14, U8, U9

db

4

4 000 Ft

16 000 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

U10, U11, U12, U13,
U14, U8, U9

db

4

2 500 Ft

10 000 Ft

Gyógyszer

jégtömlő

U10, U11, U12, U13,
U14, U8, U9

db

1

4 000 Ft

4 000 Ft

Gyógyszer

ragtapasz

U10, U11, U12, U13,
U14, U8, U9

db

15

1 500 Ft

22 500 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

U10, U11, U12, U13,
U14, U8

db

10

4 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszer

sebösszehúzó tapasz

U10, U11, U12, U13,
U14, U8, U9

db

10

500 Ft

5 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

pulzusmérő óra

U10, U11, U12, U13,
U14, U8, U9

db

2

90 000 Ft

180 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

vérnyomásmérő

U10, U11, U12, U13,
U14, U8

db

1

15 000 Ft

15 000 Ft

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

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Kerék Általános Iskola és
Gimnázium hétköznap

U10, U11, U12, U13,
U14, U8, U9

2 000 Ft

48

10

480

960 000 Ft

Kerék Általános Iskola és
Gimnázium hétvége

U10, U11, U12, U13,
U14, U8, U9

12 000 Ft

16

9

144

1 728 000 Ft

Dr. Szent-György Albert
Általános Iskola

U10, U11, U12, U13,
U14, U8, U9

5 400 Ft

32

10

320

1 728 000 Ft

Nagy László Általános Iskola

U8

5 000 Ft

8

9

72

360 000 Ft

Pais Dezső Általános Iskola
(terv)

U8, U9

5 000 Ft

8

9

72

360 000 Ft

Alternatív közgazdasági
Gimnázium

Ifjúsági, Serdülő, U13

15 240 Ft

4

9

36

548 640 Ft

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

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

8182

Nádori Szilvia

EKHO

8

10

120 000 Ft

24 000 Ft

1 440 000 Ft

Edző

1999

Stranigg Ferencné

EKHO

8

10

120 000 Ft

24 000 Ft

1 440 000 Ft

Edző

2019

Takács Gabriella

EKHO

2

10

100 000 Ft

20 000 Ft

1 200 000 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

Krámer Aladárné

EKHO

8

10

400 000 Ft

80 000 Ft

4 800 000 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

Dobrovits Béla

EKHO

8

10

250 000 Ft

50 000 Ft

3 000 000 Ft

Technikai vezető

Bernát Iván

EKHO

8

10

250 000 Ft

50 000 Ft

3 000 000 Ft

Technikai vezető

Papp Gábor

EKHO

8

10

250 000 Ft

50 000 Ft

3 000 000 Ft

Fekete Éva

EKHO

2

9

40 000 Ft

8 000 Ft

432 000 Ft

Stickel Józsefné

EKHO

4

9

125 000 Ft

25 000 Ft

1 350 000 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

Fizioterapeuta

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Nádori Szilvia

1970-09-18

C

Nem rel.

U12, U14

Stranigg Ferencné

1968-04-10

C

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő

Takács Gabriella

1972-12-27

B

Nem rel.

U11, U13

Krámer Aladárné

1955-03-14

B

Nem rel.

U8, U9

Dobrovits Béla

1970-08-25

C

Nem rel.

U10

Bernát Iván

1950-03-14

Nem rel.

Nem rel.

U11, U12, U13, U14

Papp Gábor

1977-09-28

Nem rel.

Nem rel.

U10, U8, U9

Fekete Éva

1964-05-08

D

Igen

U8, U9

Stickel Józsefné

1960-02-25

Nem rel.

Nem rel.

U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

6 223 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

382 500 Ft

Személyszállítási költségek

3 200 000 Ft

Nevezési költségek

850 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 405 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

219 800 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

5 684 640 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 380 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

19 662 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

40 006 940 Ft

2017-08-03 13:57
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2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

35 896 183 Ft

369 968 Ft

730 665 Ft

36 996 816 Ft

4 110 757 Ft

40 737 605 Ft

41 107 573 Ft

2017-08-03 13:57
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-08-03 13:57
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Utánpótlás-nevelés

730 665 Ft

Összesen

730 665 Ft

Maximum közrem. díj
740 108 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
369 968 Ft

Összesen
1 100 633 Ft
1 100 633 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím
Utánpótlás-nevelés

2017-08-03 13:57

Feladat leírása
TAO pályázattal és elszámolással kapcsolatos ügyintézés, támogatási igazolások intézése, szerződések írása.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2017. 08. 03.

2017-08-03 13:57
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Nyilatkozat 2
Alulírott Nádori Pálné (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
g. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
19. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Budapest, 2017. 08. 03.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Nádori Pálné (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Óbudai Kézilabda Sportiskola
Sportegyesület (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: tagdíj, 1%, magán támogató

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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: Budapest, 2017. 08. 03.

..........................................................
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 Nádori Pálné (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest, 2017. 08. 03.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2017. 08. 03.

2017-08-03 13:57

Nádori Pálné
elnök
Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 20:02:00
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:
2017-04-19 20:02:25
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:
2017-04-19 20:07:50
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-06-08 19:19:27
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-23 23:53:59
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-07-31 17:49:16

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-07-12 09:46:33

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:
2017-07-31 17:53:50
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 18
Utolsó feltöltés:
2017-06-08 19:25:54
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 16:28:15

Kelt: Budapest, 2017. 08. 03.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

7

10

43%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

3

4

33%

Edzőtáborok száma

db

3

3

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
U7-U9

fő

40

60

50%

U10-U14

fő

30

50

67%
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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

348 943 Ft

3 525 Ft

0 Ft

352 467 Ft

151 057 Ft

500 000 Ft

503 525 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

348 943 Ft

3 525 Ft

0 Ft

352 467 Ft

151 057 Ft

500 000 Ft

503 525 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

35 896 183 Ft

369 968 Ft

730 665 Ft

36 996 816 Ft

4 110 757 Ft

40 737 605 Ft

41 107 573 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

36 245 126 Ft

373 493 Ft

730 665 Ft

37 349 283 Ft

4 261 814 Ft

41 237 605 Ft

41 611 098 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2017-08-03 13:57

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (46 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_nyilatkozat_alairt_1492984439.pdf (Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2017-04-23 23:53:59)
69eaec25a457773ad1747c8717e9c092de609b309e2ff5c0ef592670b2b02644
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_oksi_1492624945.tif (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2017-04-19 20:02:25)
062cd3e7a12362a46975791817919a009cf6e411f0560f5ebab1bedef05c2509
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
teremberlet_akg_oksi_1493317018.pdf (Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2017-04-27 20:16:58)
c2435bbb28a037d6e70d4489044a7d2802b32d8ad4036175ff0b7bcd9230883d
teremberlet_kerek_oksi_hetkoznap_1493317029.pdf (Szerkesztés alatt, 624 Kb, 2017-04-27 20:17:09)
a5b0590e2a66b02bb41e554521f145e9d381a13a8a971114a380e61a0c5de75c
teremberlet_szentgyorgyi_oksi_1493317038.pdf (Szerkesztés alatt, 998 Kb, 2017-04-27 20:17:18)
a8e61584b2229bd72c09bff1b6637af2f891afdf91af77a19bfc2b2e1c376194
teremberlet_kerek_hetvege_1493562105.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2017-04-30 16:21:45)
d2268f623e4bde2b1fd6e1b9b30e58266834636f2d151bd998090c74cb138a6d
szandeknyilatkozat_terem_oksi_1493562495.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2017-04-30 16:28:15)
6f181fede57a7b7e9633ff53f82bfc5ec734d7be2008f782cfa24f1eee250815
Egyéb dokumentumok
reszletes_terv_2017_18_nevezesi_kts_1493562019.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2017-04-30 16:20:19)
b64c5fccbfb9886e936e5706d28074586be324e93d23746b2cd1530ab721ec8b
reszletes_terv_2017_18_rendezesi_kt_1495984215.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2017-05-28 17:10:15)
d4d56bc22e5c740072597abe57ca44aa21d319dc897a15725d616422ceb6bf4e
reszletes_terv_2017_18_rendezesi_kt_1493562025.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2017-04-30 16:20:25)
62a8546d0d96fc1160be5197c7dc1a5f0cc9b7fb84cd6896b44edaa84419d583
reszletes_terv_2017_18_szallas_etke_1493562034.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2017-04-30 16:20:34)
6d8c0626bd2cb34d2a52da2e0314cf715b9333c0393686440d268fdad17c4cbf
reszletes_terv_2017_18_szemelyszall_1493562042.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2017-04-30 16:20:42)
19e898159826fe67ff9af957b462e2cc3838d28b3a433f3d65c77f2f252fedc0
reszletes_terv_2017_18_verseny_ktsg_1493562051.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2017-04-30 16:20:51)
26a49f4428a8971781f84d32e3cfd4fa9f8bf8e5acf3d2f00d9b52ed1d5d28be
reszlezes_terv_2017_18_sporteszkoz_1493562062.xlsx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2017-04-30 16:21:02)
6beaa7b3cd1b05d561b5343b4408a06ac78a6bb075fa4e8d1cc9b579a44abaab
reszletes_terv_2017_18_verseny_ktsg_1496942547.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 10 Kb, 2017-06-08 19:22:27)
efb8d1508dd24724c8c936be8580d151a2524880c8a3ae16b731e7023827c3bd
hianypotlasi_kerelem_oksi_1496942595.pdf (Hiánypótlás melléklet, 658 Kb, 2017-06-08 19:23:15)
e8f8ea9012b256228b448c7e82a75ec452788c5fa56f456151c4352427765df7
hianypotlasi_kerelem_oksi_v2_1501516430.pdf (Hiánypótlás melléklet, 409 Kb, 2017-07-31 17:53:50)
aa8a0ad7473075c217ba1078c325305f528f6c1a499f9df51d779f2ace14f0fc
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_alairt_1492984451.pdf (Szerkesztés alatt, 300 Kb, 2017-04-23 23:54:11)
7d153ff28019df91766bf35566c4882583deaab274a17cd7ed7cdcbad928da8e
emmi_nyil_alairt_v2_1501516156.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-07-31 17:49:16)
f2ee2d34f80387c8154b65e7787a8bc4d427e5a21b3565f7c622765e8d7d5986
emmi_nyilatkozat_jav_1497195742.pdf (Hiánypótlás melléklet, 394 Kb, 2017-06-11 17:42:22)
599376adeeac0dc5a3290fcccdafcc1acdb5b300df58f08b6374273bddcf4897
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_oksi_20170406_1of2.jp_1492624913.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-19 20:01:53)
d901f60aaf6b7b816622057a3fc89bcde4d91774c309f747d073f051af470f37
kivonat_oksi_20170406_2of2.jp_1492624920.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-19 20:02:00)
bbb97cd45f356561386cf4f8b252401db3c1cea63206963291a1c21253782644
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
befiz_kivonat_1495984165.pdf (Hiánypótlás melléklet, 39 Kb, 2017-05-28 17:09:25) be16170b4d2ef40e7e9e99d6e6eb62f7c8aebe4db23ba1a907636faea67fb762
befiz_oksi_1493316989.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2017-04-27 20:16:29) d51df3d00ec225a034ea2e372df795f2d1b2156282e5c93fde5746dc98498a32
oksi_bank_04ho_1496942367.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-06-08 19:19:27)
b99a17995a25223845bc4f60aaaca58bae56e9e4c102e9f7f4f2149018a51261
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
oksi_nullas_20170419_1492625270.pdf (Szerkesztés alatt, 286 Kb, 2017-04-19 20:07:50)
be151149dc07d19b37ffd9e57799273c23d46123fde2a089cfa0500c55053b22
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2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_alairt_1492984463.pdf (Szerkesztés alatt, 468 Kb, 2017-04-23 23:54:23)
e30895d8c230b677bfbd555d9a1612b2918c7068ba738d71cfb131c4d9ce4e6b
nyilatkozat2_alairt_1499845593.pdf (Hiánypótlás melléklet, 468 Kb, 2017-07-12 09:46:33)
e30895d8c230b677bfbd555d9a1612b2918c7068ba738d71cfb131c4d9ce4e6b
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
takacsgabi_szerzodes_1493655609.jpg (Szerkesztés alatt, 109 Kb, 2017-05-01 18:20:09)
c6353a3acec66d5cdcb5a377a3d78211c4c75d2e2b35d8c722ae7fc5a534ffcc
szandeknyilatkozat_oksi_1493655663.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2017-05-01 18:21:03)
1f4845ef1695d2a2a2f3e5417918a2cc5ca590817e71596f6e0e26afb9548f5e
bizonyitvany_stickeljozsefne_1493315996.pdf (Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2017-04-27 19:59:56)
9d8ce65bda4d17aa816d85a2cd6a151f34504086d32aabdf4a192dd57360273e
dobrovitsbela_edzoi_1493316002.pdf (Szerkesztés alatt, 218 Kb, 2017-04-27 20:00:02)
f057c5dfe571f98d112da581c56eeebbc0a026c90b5fbd4bd498289f3a61d7ab
edzoilicensz2006-2007nadoriszilv_1493316013.jpg (Szerkesztés alatt, 453 Kb, 2017-04-27 20:00:13)
77425d24fdd53f39292242549d0f74e4dc87be412b436329af43d70fd53add1a
kramervali_1493316020.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2017-04-27 20:00:20) 0da97decc6d9b6726b1065bf816086151bc3117988aad48337ff0a06d9ade55e
megbizasi_bernativan_1493316031.pdf (Szerkesztés alatt, 267 Kb, 2017-04-27 20:00:31)
735527df93351bf81d96b08eb39858e663d94da8fa235de164967aadd948dc25
megbizasi_fazekasneambrusnora_1493316037.pdf (Szerkesztés alatt, 158 Kb, 2017-04-27 20:00:37)
1f7733bdddc7534309f24d145c39cc892c50c96c34b9564ab30d5569bfab5849
megbizasi_feketenekovacseva_1493316046.pdf (Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2017-04-27 20:00:46)
ae34a856d2e0f9f8cb972a6485cd26007c417b58b152dd980b8413b93c14a7d3
megbizasi_kovacsnenadoriszilvia_1493316054.pdf (Szerkesztés alatt, 159 Kb, 2017-04-27 20:00:54)
ab67f30b1e7c27f5ab04bfe6e2426e8d60da12a53dda7f5b6613ed9ce55ed644
megbizasi_palotasnehorvathmelinda_1493316067.pdf (Szerkesztés alatt, 159 Kb, 2017-04-27 20:01:07)
b58f340d80ece3fa2ace817416126aa19484b43a87fd3a0aa078216d01c333ff
megbizasi_straniggferencne_1493316076.pdf (Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2017-04-27 20:01:16)
0597f43b1ff33f1ee3ebc81a6a7c63d512964638ba3f725a9fd9a22a1d454404
oklevel_stickeljozsefne_1493316084.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2017-04-27 20:01:24)
d4d25c26978b5995f8103f0e8f46f929233a54a039ec74f953756791ff296d54
fazekasne_diploma_1495984251.pdf (Hiánypótlás melléklet, 389 Kb, 2017-05-28 17:10:51)
7a254c721bb69f2e3fc3039247dbdb91f6d8f5ed30164b0138c13bdf8a2f9d28
straniggferencne_licenc_1493316098.jpg (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2017-04-27 20:01:38)
19e40835ac329ff06d3c6b7842a7f696fff88031968f8279325a3f9bade10929
fekete_eva_diploma_1495984257.pdf (Hiánypótlás melléklet, 218 Kb, 2017-05-28 17:10:57)
58083489373efc8dafdca822a9172bb80924449e471bae7155a5f9935dfb6d99
takacsgabi_licenc_1493316115.jpg (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2017-04-27 20:01:55)
58e2e40e3440b4892b3cf1576755c15e2944101cc40a6c2c627ccee9a471f514
palotasne_diploma_1496942754.jpg (Hiánypótlás melléklet, 85 Kb, 2017-06-08 19:25:54)
bd7bdb3fba6faaf38baf30266ea44f12bd4afb1546b294f9ab80025b3c12ad05
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