
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  ÓBUDAI KÉZILABDA SPORTISKOLA SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  OKSI SE

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  Gyermekbajnokság

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

Adószám  18126707-1-41

Bankszámlaszám  10404065-00015338-00000006

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

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  I  Emelet  

Ajtó  1

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  I  Emelet  

Ajtó  1

Telefon  +36 20 212 63 52  Fax  17

Honlap  www.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  E-mail cím  oksi@oksise.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Nádori Pálné +36 20 212 63 52 oksi@oksise.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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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 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 2 MFt 2 MFt 2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 5 MFt 7 MFt 8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 17 MFt 18 MFt 39 MFt

Egyéb támogatás 2 MFt 3 MFt 1 MFt

Összesen 26 MFt 30 MFt 50 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 11 MFt 14 MFt 27 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 3 MFt 4 MFt 5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 12 MFt 12 MFt 18 MFt

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

Összesen 26 MFt 30 MFt 50 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 10,95 MFt 21,95 MFt 33 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)

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

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

40 902 473 Ft 818 049 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

Pályázatunkat Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület 2018-as Sportfejlesztési programjának részeként készítettük el. Az Óbudai Kézilabda Sportiskola
Sportegyesület 2006 decemberében alakult. Jelenleg a sportiskola 5 leány és 4 fiú korosztály versenyeztetésével 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. 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. 

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

x 

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 több, mint 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

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

2018/19 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

2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi 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

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Projektelem
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

2018/19 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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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-01 09:58:41

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 0 0 0 0

U9 0 0 0 0

U10 2 2 8 8

U11 10 9 15 12

U12 9 8 15 11

U13 12 9 19 15

U14 14 8 9 5

U15 0 0 4 0

serdülő 28 12 9 0

ifjúsági 29 12 9 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 104 60 88 51
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-01 09:59:00

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 0 0 - -

U8 0 1 0 0

U9 1 1 1 1

U10 1 1 1 1

U11 1 - 1 1

U12 - 1 1 1

U13 1 - 0 1

U14 - 0 1 0

U15 - - - 1

serdülő 0 0 1 1

ifjúsági 1 0 1 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 5 4 7 7
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U15, U9

Nem
releváns

0 0 Ft 280 000 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma
az évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Kerék Általános Iskols és
Gimnázium hétközben

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12,
U13, U14, U15, U9

4 000 Ft 60 10 600 2 400 000 Ft

Kerék Általános Iskola és
Gimnázium hétvége

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12,
U13, U14, U15, U9

12 000 Ft 16 10 160 1 920 000 Ft

Alternatív Közgazdasági
Gimnázium

U12 15 000 Ft 4 10 40 600 000 Ft

Dr. Szent-Györgyi Általános
Iskola

U9 5 400 Ft 26 10 260 1 404 000 Ft

Óbudai Nagy László Általános
Iskola

U9 2 000 Ft 6 10 60 120 000 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 34121 NÁDORI PÁLNÉ EKHO 8 12 350 000 Ft 68 250 Ft 5 019 000 Ft

Edző 1287 KRÁMER
ALADÁRNÉ

EKHO 6 10 300 000 Ft 58 500 Ft 3 585 000 Ft

Edző 1999 STRANIGG
FERENCNÉ

EKHO 4 10 150 000 Ft 29 250 Ft 1 792 500 Ft

Edző 64180 DOBROVITS BÉLA EKHO 2 10 80 000 Ft 15 600 Ft 956 000 Ft

Edző 8182 NÁDORI SZILVIA EKHO 4 10 150 000 Ft 29 250 Ft 1 792 500 Ft

Technikai
vezető

Győri-Dani Zsolt EKHO 2 10 62 500 Ft 12 188 Ft 746 875 Ft

Technikai
vezető

Papp Gábor EKHO 4 10 125 000 Ft 24 375 Ft 1 493 750 Ft

Technikai
vezető

BERNÁT IVÁN EKHO 4 10 125 000 Ft 24 375 Ft 1 493 750 Ft

Edző 87895 LUKÁCS CSABA EKHO 4 10 150 000 Ft 29 250 Ft 1 792 500 Ft

Edző Beszerzés
folyamatban

Fazekasné
Ambrus Nóra

EKHO 2 10 45 125 Ft 8 799 Ft 539 244 Ft
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2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

NÁDORI PÁLNÉ 1947.05.26. C Nem rel. U14

KRÁMER ALADÁRNÉ 1955.03.14. B Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

STRANIGG FERENCNÉ 1968.04.10. C Nem rel. U10, U11

DOBROVITS BÉLA 1970.08.25. C Nem rel. Serdülő, U15

NÁDORI SZILVIA 1970.09.18. C Nem rel. U12

Győri-Dani Zsolt 1969-02-17 Nem rel. Nem rel. U13, U14, U9

Papp Gábor 1977-09-28 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U15

BERNÁT IVÁN 1950-03-14 Nem rel. Nem rel. U10, U11, U12

LUKÁCS CSABA 1966.09.19. C Nem rel. U9

Fazekasné Ambrus Nóra 1974-05-01 D Nem U9

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 9 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 280 000 Ft

Személyszállítási költségek 4 000 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 605 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 6 444 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 380 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 19 211 119 Ft

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

Összesen 44 220 119 Ft

2018/19 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)

39 675 400 Ft 409 025 Ft 818 049 Ft 40 902 473 Ft 4 544 719 Ft 45 038 168 Ft 45 447 192 Ft
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Általános Képzés

2018/19 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

2018/19 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

2018/19 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

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Utánpótlás-nevelés 818 049 Ft 818 049 Ft 409 025 Ft 1 227 074 Ft

Összesen 818 049 Ft  1 227 074 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-nevelé
s

TAO pályázattal, elszámolással, támogatási igazolással kapcsolatos teendők ellátása, szerződések elkészítése, negyedéves előrehaladási
jelentések elkészítése
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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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2018. 11. 20.
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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 elbírálása 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 az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
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. 14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. 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;

17. 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;

18. 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.

19. 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;

20. 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;

21. 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, 2018. 11. 20.
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás 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 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 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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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, 2018. 11. 20.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi 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, 2018. 11. 20.

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 2018/2019-es 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, 2018. 11. 20. 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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Utolsó feltöltés:
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Mellékletek

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Budapest, 2018. 11. 20.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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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 8 11 38%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

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

39 675 400 Ft 409 025 Ft 818 049 Ft 40 902 473 Ft 4 544 719 Ft 45 038 168 Ft 45 447 192 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 39 675 400 Ft 409 025 Ft 818 049 Ft 40 902 473 Ft 4 544 719 Ft 45 038 168 Ft 45 447 192 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (38 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_nyilatkozat_1525027084.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2018-04-29 20:38:04) 02515ec46c30dc2560882b4abce180b502726597e8a59b281f33d0cd2e13f3ec

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_1524507936.tif (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2018-04-23 20:25:36)
062cd3e7a12362a46975791817919a009cf6e411f0560f5ebab1bedef05c2509

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berleti_szerz_akg_1524779323.pdf (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2018-04-26 23:48:44)
2d7c4a1ab2046b32501830ac59c5680c1a3086c1c24718bba8a5534676f3f02c

berleti_szerz_kerekutca_hetkozben_1524779332.pdf (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2018-04-26 23:48:52)
7bdd87a14a5224d47a412f04e932a1359b28089c407e843332cb8e4149125416

berleti_szerz_kerekutca_hetvege1_1524779338.pdf (Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2018-04-26 23:48:58)
e64a488ed33c4fcbad69af4ed7d08690dca6731dcfef8692c0413a690d2ae12e

berleti_szerz_kerekutca_hetvege2_1524779343.pdf (Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2018-04-26 23:49:03)
bf972926602745fb9a5b45d1d7e04051fec17cd5ab0de2dd58c647937670a20f

berleti_szerz_kerekutca_hetvege3_1524779349.pdf (Szerkesztés alatt, 189 Kb, 2018-04-26 23:49:09)
9b01aa0798279aaac86133f11c72ade71be5a8a2ad9a5147af08ed3d3aba3265

berleti_szerz_nagylaszlo_1524779354.pdf (Szerkesztés alatt, 191 Kb, 2018-04-26 23:49:14)
b6155a1da3d7f1e4634ab57a58b959e9853cc2fee73344a714693d558484b2ae

berleti_szerz_nagylaszlo2_1524779360.pdf (Szerkesztés alatt, 187 Kb, 2018-04-26 23:49:20)
94c8bfd6fefb01b518413768b68bde7e3c73fb9a4c0d71dd9342f8215bc7bb21

berleti_szerz_szentgyorgyi_1524779369.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2018-04-26 23:49:29)
35aecd6468ce85ffd53d212326368940be3e5b342d8962f96bd9ccbb63ae466d

Egyéb dokumentumok

reszletes_terv_2018_19_rendezesi_kt_1525028599.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2018-04-29 21:03:19)
44013c2f65c61384025c719fd91074326275063d7788a4e7e7d6f7153a1aae63

reszletes_terv_2018_19_szallas_etke_1525028605.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2018-04-29 21:03:25)
37a47567b4cce859656be895d4a59631fe099806fdd65196d4c4d4c5d9cd3bce

hianypotlas_kerelem_1532287442.pdf (Hiánypótlás melléklet, 411 Kb, 2018-07-22 21:24:02)
056b0b7b931da5fc3a56268786e35616e98d28fc874227add6de43fb7a06ca94

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyil_jav_1530898827.pdf (Hiánypótlás melléklet, 153 Kb, 2018-07-06 19:40:27)
b99a144552202e84ebcedafc70b97f021a44fcb6494dfd00e807c808747a7a65

emmi_nyilatkozat_1525027111.pdf (Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2018-04-29 20:38:31) f9ba7a43e5a25b91beffd4163b41983dbd90cfe86c58316be8ad4b6d64f3fcdf

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

oksi_kivnat_20180410_1524427318.pdf (Szerkesztés alatt, 470 Kb, 2018-04-22 22:01:58)
906063497a4dbc5dd047b1347aa87851f127b4d67a48795e776caf6d2a12466d

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

befiz_oksi_1525028087.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2018-04-29 20:54:47) a3b72f6ac8d75c6b5b5df6b537d4868614fe5851b87dd4ebb31d0ab64d4c9e5a

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

koztart_opten_kerelem_001_06044_201_1524423426.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-22 20:57:06)
2c1388e49d76e664f852ac458b6393207a4200228d76c529a6166db645340124

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2sz_nyilatkozat_1525027129.pdf (Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2018-04-29 20:38:49) d6e79a311b19af5323f92ce797d673ea6efe1264b04461a959d7f4cc969a8a7d

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

igazolastanfolyamvegzesetao2018_1530897433.pdf (Hiánypótlás melléklet, 324 Kb, 2018-07-06 19:17:13)
cbee2a1583b490720f02662eb03b93ed4663cb355ac517320a65a563b16744de

nadorine_munkakori_1530898918.pdf (Hiánypótlás melléklet, 71 Kb, 2018-07-06 19:41:58)
6380a4fe04428c01b78eff12aae05f5ad2780e5cdd83e231dd775fd3a1af6094

nadorine_megbizasi_1530898993.pdf (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2018-07-06 19:43:13)
e7d7122208e0ae8f70ce9ee7fa7fe220e01324d2714399777ef1d0e791d6e149

gyori_dani_zsolt_nyilatkozat_1525027142.pdf (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2018-04-29 20:39:02)
560136f021867c27183cc9df57b98eca5a531a0d88754c549b84c301a1600230

nadori_szilvia_nyilatkozat_1525027162.pdf (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2018-04-29 20:39:22)
f111c39687fcfef5f8853c5f13c7ac7dfd96f834d99bd8be5ddc0c1bb4a23a81
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megbizasi_fazekasne_1525027174.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2018-04-29 20:39:34)
845a603ac4a14f4e24bc2e7074bc2af91ef727c95fadef2f2047edc4ad46986a

megbizasi_dobrovits_bela_1524779399.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2018-04-26 23:49:59)
f8e91dca3b51541d219242a7e0a19e279de24beab22efac5cb602646808427a2

megbizasi_kramer_aladarne_1524779408.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2018-04-26 23:50:08)
44d4a3b6f6dbf84d7cb76927fe934ed9c12a741f3980e6418260bcd10c8ab2c4

megbizasi_lukacs_csaba_1524779416.pdf (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2018-04-26 23:50:16)
a68e385f8ca1e5f9e28510de41f4da1df9fae34248eb61bbdc5b05152fb8e46f

megbizasi_nadori_szilvia_1524779472.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2018-04-26 23:51:12)
3d9c5d661a4bf184481c75dd2d52cecc9a50cf9f3250223ca0d59b4f7f63bcde

megbizasi_papp_gabor_1524779502.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2018-04-26 23:51:42)
8bd93014b017003359aadbc1b0cba08652f458ce6de57c6736166d6aeb382a41

megbizasi_stranigg_ferencne_1524779512.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2018-04-26 23:51:52)
d06e46d314b42caf3c09f62aabd4c0053fc8958e9b79a4fe55041a449333175b

munkakori_dobrovits_bela_1524779533.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2018-04-26 23:52:13)
d7119ba82fa9f2197eee2f7b55c85ccfcc03184d44dc93b060ac0dec9382a554

munkakori_kramer_aladarne_1524779542.pdf (Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2018-04-26 23:52:22)
a62f0f4a7190d0f02963dc1450bbfd935b76e28521bcc2f0ba887dcc029d2b04

munkakori_nadori_palne_1524779549.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2018-04-26 23:52:29)
4dfe38d9d7632ff4fe06f6e079194d20992236c8b6bfab0f57e2d6187ea6f476

munkakori_nadori_szilvia_1524779564.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2018-04-26 23:52:44)
2015f7d23c23dab81b5beba72e720b2c3b5132425487f613dc5ee993bd255260

munkakori_stranigg_ferencne_1524779571.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2018-04-26 23:52:51)
2d6e93bd95ea10a9e5553c79f352e5acf1d0ee282dc4840d52ceee496b3ac4b9

szandeknyilatkozat_oksi_1525115783.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2018-04-30 21:16:23)
fad34129ad0304e8778b5eb800279901335a1cee4e6a442adc8216d92cebd48b

nadori_attila_nyilatkozat_1525115794.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2018-04-30 21:16:34)
275cd6a1be4074045a1d436ee987963c0593c198af09041286d87f77804e4742

be/SFPHPM01-06044/2018/MKSZ

2018-11-20 19:54 27 / 27


