
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft

A sportszervezet jogállása:  Amatőr

Gazdálkodási formakód  113 - Kft.

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Bajnoki osztály:  Egyéb

Adószám  25149724-2-41

Bankszámlaszám  11705008-29920134-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1024  Város  Budapest

Közterület neve  Mechwart  Közterület jellege  liget

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1021  Város  Budapest

Közterület neve  Kuruc  Közterület jellege  utca

Házszám  10  Épület  b

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 900 17 07  Fax  +36 30 900 17 07

Honlap  www.masodikkeruletisport.hu E-mail cím  becseyco@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Becsey Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 900 17 07  E-mail cím  becseyco@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Borbély Tünde +36 30 467 41 37 borbely.tunde@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Nyéki Imre Uszoda Budapest XI.Kerület Önkormányzata Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft 5 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2015-03-05

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2015-03-05

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

OSC Vízilabda Sportegyesület 1113
Budapest
Villányi út
76

Fiókcsapat
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 32 MFt 399 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 67 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 4 MFt 400 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 36 MFt 866 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 15 MFt 112 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 31 MFt

Anyagköltség 0 MFt 1 MFt 10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 19 MFt 41 MFt

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

Összesen 0 MFt 35 MFt 196 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 7 MFt 23 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 3 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 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 támogatás 3 283 543 Ft 65 671 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 1. napjával megalapította a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot és elfogadta az Alapító okiratát. A II. Kerületi Sport és Szabadidősport klub a magyar vízilabdasport utánpótlás nevelési rendszerben
meghatározó szerepet kíván betölteni. Ennek érdekében és tudatában készítjük a sportfejlesztési programunkat is. Mindenekelőtt a napi rendszeres és következetes
munka fontosságát tartjuk kulcsfontosságúnak, melyben kizárólagosan a fiatalokkal foglalkozó szakemberek teljesítménye, eltökéltsége, hivatásszeretete és nem
utolsó sorban szakértelme lehet a döntő. Céljaink elérését elsődlegesen a klubban folyó nevelőmunkától, a kiemelkedő minőségű és mennyiségű edzésektől, az
átgondolt versenyeztetéstől várja. Programunk irányt mutat, meghatározza a klub szerepét a társadalomban, a sporttevékenység lehetőségének megteremtése
mellett feladatokat ad minden területen, mely közösségünk munkáját érinti, amellyel folyamatosan és időszakonként találkozunk, amelyért felelősséggel tartozunk.
Programunk a személyi stabilitásra, így az értékek megőrzésére épít elsősorban. Tudomásul kell vennünk, hogy bár sikerek övezik a magyar vízilabdasportot, de
vannak olyan jelek, melyek sürgőssé teszik sportágunk feltételrendszerének mielőbbi javítását. A szakmai fejlesztés kulcsa a jövőnek. A jövő kulcsa pedig az
utánpótlásban rejlik. A klub irányelvei elsődlegesen az oktatási intézményekkel való együttműködési megállapodások kialakítása, megkötése, folyamatos
végrehajtása. El fogjuk indítani a II. kerületben is a „háztól-házig vízilabda” programot. A vízilabdának szerves részét képezi az úszásoktatás, hiszen az utánpótlás
nevelés korai fázisában meghatározóak azok az előkészítő csoportok, amelyek legfőbb célkitűzése, hogy a vízben maximális biztonságérzettel és magabiztossággal
tudjanak úszni a gyerekek. A versenyeztetési rendszerünket a Magyar Vízilabda Szövetség országos utánpótlás bajnokságainak kiírásához igazodva alakítjuk ki.
Nagyon fontos az irányelvek megfogalmazásában a verseny rendszer részleletes tervezése, ahogy bővül a klubban sportoló gyerekek száma, úgy tudjuk bővíteni a
csapataink számát a versenyrendszerben korosztályoktól függően. 

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

Jelenleg ingatlanberuházást nem tervezünk. Folyamatban van az előző évadban jóváhagyott sportfejlesztési programunk megvalósítása. Jelenleg a nemzetközi
közbeszerzés fázisa zajlik. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2016.07.01-2017.06.30. Sportfejlesztési programunk az szakmai program alábbi ütemezésben történő megvalósításához
kapcsolódó költségeket tartalmazza: Edzőtábor 2016.07.01-2017.09.01. Bajnokságban való részvétel 2016.09.01-2017.05.30. Edzőmérkőzések szervezése,
részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Mivel nekünk a következő időszak elsősorban a klubban edző gyerekek létszámának növelése a cél, ezért kiemelt feladatunk a
kerületi oktatási intézményekkel való együttműködési megállapodások kialakítása, megkötése, azok folyamatos végrehajtása. Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel,
támogatókkal, önkormányzattal. 2016.07.01-2017.06.30. Tárgyi eszközök beszerzése a 2017.01.01-2017.06.30 

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

Sportfejlesztési programunk összeállításakor kiemelt figyelmet kapott a Magyar Vízilabda Szövetség által megfogalmazott sportági stratégia, melynek irányelveit
alkalmazva készítettük el a mellékelt dokumentumot. A sportági stratégiában megfogalmazott alábbi feladatok megvalósításban tudjuk elsősorban kivenni a
részünket. "Az egyesületeknek, a versenyeztetés támogatásával, a körülmények javításával jelentősen emelniük kell az igazolt utánpótláskorú versenyzők számát"
Célunk, hogy az OSC - vel együttműködve a következő két évad végére elérjük, a 100 fő körüli igazolt versenyzői létszámot, és 7-8 csapattal tudjunk részt venni a
bajnokságban. A sportági stratégia másik fontos eleme, hogy "Jelentősen és rövid időn belül növelni kell ez elérhető vízfelületek mennyiségét". A tervezett
infrastruktúra fejlesztéssel mi is komolyan hozzá tudunk járulni a budapesti vízfelülethiány enyhítéséhez. 

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

Programunk irányt mutat, meghatározza a klub szerepét a társadalomban, a sporttevékenység lehetőségének megteremtése mellett feladatokat ad minden területen,
mely közösségünk munkáját érinti, a személyi stabilitásra, így az értékek megőrzésére épít elsősorban. Egy vízilabda utánpótlás bázis kialakításával, amelynek
szerves része az úszásoktatás, és amelynek volumene – a TAO támogatási rendszernek köszönhetően – lehetővé teszi a lakossági igények maximális kiszolgálását
is, elérhetővé a II. kerület, Pesthidegkút és a környékbeliek régi álmának megvalósítása A projekt megvalósításához szükséges önrész biztosítását a II. kerületi
önkormányzat a Képviselő Testület 115/2015-ös határozatában jóváhagyta. A projekt, nemcsak a képviselő testület támogatását, hanem a budapesti vállalkozások
támogatását is élvezi. Már most többen jelezték szándékukat, hogy jóváhagyó határozat esetén társasági adójuk felajánlásával támogatnák a projekt megvalósítását.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve Új? Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen

(Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Sportszakember neve Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat

kiállítójának neve

Szak Végzettség Indoklás Végzettséget
igazoló

dokumentum

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

2016/17 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/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Egyéb kis busz db 0 9 000
000 Ft

0 Ft

Egyéb nagy busz db 0 12 000
000 Ft

0 Ft

Sporteszközök kondigépek db 0 39 709
480 Ft

0 Ft

EÜ-i, diagnosztikai anyag, felszerelés,
berendezés

Game Ready szett 0 2 489
606 Ft

0 Ft

EÜ-i, diagnosztikai anyag, felszerelés,
berendezés

Lökéshullám 5 bar db 0 3 937
000 Ft

0 Ft

EÜ-i, diagnosztikai anyag, felszerelés,
berendezés

AquawallgymTM Swimming Pack szett 0 16 685
793 Ft

0 Ft

EÜ-i, diagnosztikai anyag, felszerelés,
berendezés

kardio-pulmonális terheléses rendszer db 0 9 227
439 Ft

0 Ft

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kis busz Versenyeztetésre, edzésekre utazáshoz

nagy busz Az elkészülő uszodához saját busszal szeretnénk összegyűjteni és szállítani a gyerekeket a környező iskolákból, megkönnyítve ezzel a szülők
helyzetét, illetve lehetőséget tudunk biztostani azoknak a gyerekeknek is, akiknek a szülei mmunkabeosztásuk miatt nem tudják megoldani a
gyerekek edzésre utaztatását.

kondigépek A felépülő uszoda konditermének felszerelése, a mellékelt ajánlat szerint

Game Ready A csontváz rendszer sérüléseinek jól bevált kezelési és rehabilitációs módszere, a műtét utáni gyógyulást elősegítő terápia, amit számos
ortopéd orvos, fizioterapeuta és professzionális sportoló használ

AquawallgymTM
Swimming Pack

Az AWG funkcionális tréning célja a sportolók teljesítményének növelése, a sérülések rizikójának csökkentése, valamint a sérüléseket követő
gyors visszatérés érdekében is jól használható. A sportolók állóképessége és általános erőnléte nő, mozgásuk gyorsabbá és
robbanékonyabbá válik. Koordinációjuk és egyensúlyuk javul, aminek következtében mozdulataik pontosabbak és hatékonyabbak lesznek.

kardio-
pulmonális
terheléses
rendszer

A kardio pulmonális terhelés diagnosztikai lehetőséget kínál a szívműködés, a keringés, a légzés és a metabolizmus egyidejű vizsgálatára,
mely kiemelten fontos az utánpótlás nevelésben.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás 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

2016/17 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.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2016/17 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 játékosok

2016/17 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése

Tényleges csapatok
száma

Látens csapatok
száma

Elméleti gyereklétszá
m

Tényleges
gyereklétszám

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

1 1 40 14 1 14

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 14 1

Gyermek leány 0 0

Serdülő fiú 0 0

Serdülő leány 0 0

Ifjúsági fiú 0 0

Ifjúsági leány 0 0

Összesen 14 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák
száma / hét

Hetek száma Bérleti díj összesen (Ft)

Uszoda, teljes
medence

Gyermek fiú 21 000 Ft 3 40 2 520 000 Ft

21 000 Ft 3 40 2 520 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember megnevezése Korosztály Új? Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Konrád Mária Gyermek fiú N EKHO 20 12 43 750 Ft 8 750 Ft 630 000 Ft

20 12 43 750 Ft 8 750 Ft 630 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Sportszakember neve Munkakör Edzett
csapatok

száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló

okirat kiállítójának neve

Szak Végzettség Melléklet

Konrád Mária Edző 1 Gróf Batthyány Lajos
Gimnázium,
Szakközépiskola és
Szakiskola

Vízilabda Sportedző

2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás

Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 9 5 7 395 Ft 332 775 Ft

2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Úti cél Személyszállítási költségek típusa Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen

Bajnoki mérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 120 km 250 Ft 30 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 30 000 Ft

Nevezési költségek 37 100 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 520 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 332 775 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 630 000 Ft

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

Összesen 3 549 875 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.

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

3 185 037 Ft 32 835 Ft 65 671 Ft 3 283 543 Ft 364 838 Ft 3 615 546 Ft 3 648 381 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2016/17 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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2016/17 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

A 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Korosztály Részvételi,
nevezési díjak

A versenyez- 
tetéssel

kapcsolatos
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Verseny- 
engedélyek,

játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

2016/17 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

Utánpótlás-nevelés 65 671 Ft 65 671 Ft 32 835 Ft 98 506 Ft

Összesen 65 671 Ft  98 506 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok,
erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt
és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz,
előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása
(amennyiben szükséges).
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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, 2016. 08. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Becsey Péter (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. 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;

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

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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);

10. 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;

11. 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;

12. 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 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 4. év 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 az adatlapon feltüntetett mértékben 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.

13. 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;

14. 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.

15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,

2. sportegészségügyi berendezést,

3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.

Kelt: Budapest, 2016. 08. 29.
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Horkai-nyilatkozat

 Elfogadom az alábbi nyilatkozatot

be/SFP-01050/2016/MVLSZ

2016-08-29 10:27 18 / 23



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 2016. július 1. - 2017. 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 2016. július 1. és 2017. 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 Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

0 Ft 0 Ft

Kelt: Budapest, 2016. 08. 29.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-21 22:07:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-21 22:05:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-21 22:07:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 11:33:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 22:22:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 11:38:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-08-25 11:10:36

Mellékletek

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

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

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

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

Egyéb dokumentumok

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

Konrád Mária végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Kelt: Budapest, 2016. 08. 29.
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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 1 1 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 1 1 0%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 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

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 185 037 Ft 32 835 Ft 65 671 Ft 3 283 543 Ft 364 838 Ft 3 615 546 Ft 3 648 381 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 3 185 037 Ft 32 835 Ft 65 671 Ft 3 283 543 Ft 364 838 Ft 3 615 546 Ft 3 648 381 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 darab)

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)

becseypeteralairasminta_1461269103.pdf (Szerkesztés alatt, 301 Kb, 2016-04-21 22:05:03)
9afad18330466a2326bbd9865e885f944adde7241d63684f85bd97609a138a62

Egyéb dokumentumok

ii.keruletsportkft.taogepek_1461749626.xlsx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-27 11:33:46)
0db92ae60c37198a277153d80313e5e9c427b95200c98fa302bef2ad9e64c4b5

arajanlatergospirometeriik_1461749647.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 11:34:07)
4deef1c8f484a30aac9f49bc59bd560280b69efa1dc60fc9637189475a186072

arajanlatgamereadyii.kergr_1461749652.docx (Szerkesztés alatt, 335 Kb, 2016-04-27 11:34:12)
eceea4f7a136c37b6d975fd731c0bb5cce710f0616e2371a232ebdbe560afc6c

arajanlatkeisergepekii.ke_1461749655.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2016-04-27 11:34:15)
3a30e0ab3af2890efeacc7a04971873329fa1664a3608725468b5a5408719817

arajanlatlokeshullamii_1461749659.doc (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2016-04-27 11:34:19)
976b1c85238348a3a9414b02c2257f36718eb5b23e7c3c5ea5b70270b713fac5

ii.kerulestsportkft.-aqauwal_1461749666.pdf (Szerkesztés alatt, 388 Kb, 2016-04-27 11:34:26)
f0c0bbd8874402b902fe21188977294d4273cf98aba37632de0148c777bc95cd

arajanlatergospirometeriik_1461788542.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 22:22:22)
4deef1c8f484a30aac9f49bc59bd560280b69efa1dc60fc9637189475a186072

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

ii.ker_cegkivonat_04.20.pd_1461269248.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-21 22:07:28)
b8da8831ecc57524da4165126a6f79e5ab2048f0b59d9053161f6678e6c50114

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

utalasmvlsztao2016-17.program_1461749593.xls (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2016-04-27 11:33:13)
0f877b2858b7c22ed2000b2b5a5745a2e62a84cb605ebb29b1d74b170186d753

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

navnulla_2016.04_1461269261.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2016-04-21 22:07:41)
602fd67336964d2d69a8ee2100300ed4900c1b9104764251b302ce8a7d0d6d7b

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

sportpalya_1461749910.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-27 11:38:30) 241563bc987ea583ec18e660ad71b808f0ccd75604b600921f36b834915c50a1

Konrád Mária végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

konradmariavizilabdaedzoi_1461265641.docx (Szerkesztés alatt, 9 Mb, 2016-04-21 21:07:21)
e3d3b71d79542399e8205622fbaf03fae8464ec2fa4e3ee056d96314adb37641

konradmariavizilabdaedzoi_146126564_1472116236.docx (Admin szerkesztés, 9 Mb, 2016-08-25 11:10:36)
e3d3b71d79542399e8205622fbaf03fae8464ec2fa4e3ee056d96314adb37641
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