
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  ÓKSI SE

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  Gyermekbajnokság

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

Adószám  18126707-1-41

Bankszámlaszám  10404065-00015338-00000006

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

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

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

30 Felk. és
versenyeztetés

Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alternatív Közgazdasági
Gimnázium

Alternatív Közgazdasági
Gimnázium

1 Felkészülés

British School British School British School 2 Felkészülés

Nagy László Általános Iskola Óbuda Békásmegyer
Önkormányzat

Óbuda Békásmegyer
Önkormányzat

1 Felkészülés

Dr. Szent-Györgyi Albert Általános
Iskola

Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat 5 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):  

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
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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 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 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 13 MFt 11 MFt 13 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 43 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 39 MFt 26 MFt 43 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 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 19 999 864 Ft 399 997 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 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:

Pályázatunkat Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület 2016-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. Két csapatunk az Országos
Serdülőbajnokságban szerepel. 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 MAFC NBII-es, a TFSE NBII 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. Az U16 fiú csapattal részt veszünk Szlovéniában az Eurofest kupán . 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 a közeli British School-ban is bérelünk tornatermet. Ha nem lenne TAO támogatás, nem tudnánk bevinni az összes
korosztályt a tornaterembe. Így maximálisan jó körülmények között dolgozhatunk. 

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

Nem tervezünk ingatlan beruházást 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A következő év célja az intenzív versenyeztetés és a minőségi képzés fejlesztése, ehhez igazítjuk terveinket is. Célunk, hogy jelenlegi utánpótlás létszámunkat 180
főre növeljük, és hogy továbbra is az U7-es korosztálytól kezdve, az U16-ig mindenkinek megfelelő edzési, fejlődési és versenyzési lehetőséget biztosítsunk. Az
általános iskolai testnevelés szintje elszomorító, és egyre rosszabb. A hozzánk kerülő gyerekek képzését az alapokról kell megkezdeni, az általános iskolában nem
kapnak szinte semmilyen képzést. Nálunk először atlétikus képzés van, az alapokat nekünk kell megadni, elszomorító, hogy futni például egyáltalán nem tudnak a
gyerekek. Ha atlétikusan képzett valaki, bármelyik másik sportban is megállja a helyét. Az atlétikai és a koordinációs képzést jövő évben hangsúlyosan akarjuk
szerepeltetni, edzésprogramunkba beépíteni, ezért atléta és koordinációs képességet javító edzőt is alkalmazunk. A teremlehetőségek szűke miatt bevezetjük a
szabadtéri edzéseket is (futás). Az előző szezonban jól bevált és sikeres edzőtáborokat a következő szezonban is meg fogjuk rendezni. Nagyon fontos, hogy a nyári
edzőtábor helyszíne komplex edzésmunkát tegyen lehetővé. Legyen strand vagy uszoda, edzőterem és futópálya, ha lehetséges. Edzői gárdánkat legalább két új
edzővel bővíteni fogjuk, ezt a létszámnövekedés indokolja és a létszám is akkor lesz végleges, ha látjuk a gyerekszámot, hogy alakul. Az alapvető sportruházat és
sporteszköz beszerzését bővíteni szeretnénk. A nálunk dolgozó edzők munkáját végre stabilan, kiszámíthatóan tudjuk finanszírozni. A kitűzött célfeladatok elérése
esetén minden dolgozónknak prémium fizetése biztosított, ami a mennyiségi és minőségi szakmai munkát köszöni meg. 

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

Stratégiai célunk a jelenlegi közoktatási intézményekkel meglévő jó kapcsolatainkat formalizálása, és további iskolákat és óvodákat kívánunk bevonni az
együttműködés rendszerébe. (Óbudai Árpád Gimnázium, Nagy László 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

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. 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

2016/17 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

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 megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2016/17 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

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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

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 csapatok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 0 0 Nincs

U8 26 0 2 Megyei

U9 27 0 2 Megyei

U10 25 0 2 Megyei

U11 25 0 1 Országos

U12 20 0 1 Országos

U13 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő/ifjúsági 12 0 1 Országos

Junior 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

Összesen 135 0 9
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 30 30 926 Ft 927 780 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 120 1 160 Ft 139 200 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging szett 30 19 329 Ft 579 870 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 60 7 732 Ft 463 920 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 60 6 185 Ft 371 100 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 30 13 917 Ft 417 510 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 10 7 732 Ft 77 320 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 10 10 051 Ft 100 510 Ft

Sporteszköz labda db 80 10 824 Ft 865 920 Ft

Sporteszköz wax doboz 20 3 479 Ft 69 580 Ft

Sporteszköz gumiszalagok csom 2 9 278 Ft 18 556 Ft

Sporteszköz ugrókötél db 35 3 093 Ft 108 255 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 12 7 732 Ft 92 784 Ft

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Fagyasztó spray db 5 1 933 Ft 9 665 Ft

Gyógyszer jégzselé spray db 5 1 933 Ft 9 665 Ft

2016/17 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 Átalános Iskola -
hétköznap

Serdülő/ifjúsági, U10, U11,
U12, U8, U9

1 546 Ft 60 10 600 927 600 Ft

Kerék Általános Iskola -
hétvége

Serdülő/ifjúsági, U10, U11,
U12, U8, U9

3 093 Ft 20 9 180 556 740 Ft

Szenr-Györgyi Albert
Iskola

Serdülő/ifjúsági, U10, U11 4 020 Ft 20 10 200 804 000 Ft

Alternativ Közgazd.
Gimnázium

U12 11 783 Ft 8 10 80 942 640 Ft

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

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Kovácsné Nádori Szilvia Edző EKHO 5 10 60 306 Ft 12 061 Ft 723 672 Ft

Bartha Zsolt Edző EKHO 5 10 60 306 Ft 12 061 Ft 723 672 Ft

Stranigg Ferencné Edző EKHO 5 10 60 306 Ft 12 061 Ft 723 672 Ft

Bernát Iván Technikai vezető EKHO 2 10 30 926 Ft 6 185 Ft 371 112 Ft
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2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Kovácsné Nádori Szilvia 1970-09-18 C U12

Bartha Zsolt 1969-05-02 C U11

Stranigg Ferencné 1968-04-10 C U8, U9

Bernát Iván 1950-03-14 Nem rel. Serdülő/ifjúsági, U10, U11, U12, U8, U9

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 232 305 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 19 330 Ft

Személyszállítási költségek 5 025 511 Ft

Nevezési költségek 695 840 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 430 338 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 347 920 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 230 980 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 4 097 724 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 542 128 Ft

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

Összesen 21 622 076 Ft

2016/17 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)

19 399 869 Ft 199 999 Ft 399 997 Ft 19 999 864 Ft 2 222 207 Ft 22 022 073 Ft 22 222 072 Ft
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Általános Képzés

2016/17 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

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 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

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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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 399 997 Ft 399 997 Ft 199 999 Ft 599 996 Ft

Összesen 399 997 Ft  599 996 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-
nevelés

Tanácsadás a sportfejlesztési program összeállításához, a negyedéves előrehaladási jelentések, és az éves elszámolás összeállításához. A TAO
jogszabályok folyamatos figyelése. A Pályázati elszmolás könyvvizsgálata.
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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. 09. 30.
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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. 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 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. 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, 2016. 09. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 19:29:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 19:30:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 19:33:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 19:53:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-06-21 13:14:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2016-06-15 18:48:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2016-04-23 08:30:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 19:45:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 19:45:33

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 19:45:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-17 19:46:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

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

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Kelt: Budapest, 2016. 09. 30.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

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

19 399 869 Ft 199 999 Ft 399 997 Ft 19 999 864 Ft 2 222 207 Ft 22 022 073 Ft 22 222 072 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 19 399 869 Ft 199 999 Ft 399 997 Ft 19 999 864 Ft 2 222 207 Ft 22 022 073 Ft 22 222 072 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 (26 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)

alairasicimpeldany_oksi_1460914211.tif (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2016-04-17 19:30:11)
062cd3e7a12362a46975791817919a009cf6e411f0560f5ebab1bedef05c2509

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berletiszerzkerekutca_hetkoznap_1461392958.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2016-04-23 08:29:18)
f5fbea2a49054432280a55c2241acbdc4b17f09120f2f641e9de9bb3ff109beb

berletiszerz_kerek_utca_hetvege_1461392972.pdf (Szerkesztés alatt, 776 Kb, 2016-04-23 08:29:32)
f6379f26c8255478aa14f57666faab39303c1d1a2cb60fc1c4a5be5f672e61a1

berletiszerz_szentgy_1of3_1461392979.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-23 08:29:39)
02bf8d3d063231d542498d1865c88e041887189f4aeaf79a80d7d5b9f4347cc5

berletiszerz_szentgy_2of3_1461392985.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-23 08:29:45)
193b2469f1c3525a94196e30d1aea0835ebae5515572bd433d00f2df46cdd85c

berletiszerz_szentgy_3of3_1461392992.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-23 08:29:52)
5ec8b3672c342b5eb259b1d2f8db10e7a00509dd04a83c528a57d0ceae48cbb5

berletiszerz_akg_1461393003.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-23 08:30:03) d070358c094cc53e2a655f33086905bd2f4ece3aa37788c813424c81effe21bb

Egyéb dokumentumok

sporteszkozok_1466507628.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 9 Kb, 2016-06-21 13:13:48) 8dd1a71fa3f5a22cb94be7c576a6f857eb7bdf9395e13188961bcfb24f100031

hp_nyilatkozat_1466507637.pdf (Hiánypótlás melléklet, 266 Kb, 2016-06-21 13:13:57)
0495ae660699b010764528a06177c02704ce0281b6def7f732acfcc79d32e2c3

hp_barthazs_nyil_1466507641.pdf (Hiánypótlás melléklet, 70 Kb, 2016-06-21 13:14:01)
95f8cb40b3d34289cc51f27cb68f720bfcaa15e3a20e2da94ad0b95f7b166aa4

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

cegkivonat_oksi_20160330_2of2_1460914170.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-17 19:29:30)
a48d7ea1cfd5ad6355de5543e5caafa3aae196207d3748d6fc83443910e9025b

cegkivonat_oksi_20160330_1of2_1460914181.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-17 19:29:41)
05bbe6cd40be302a34e0b130a1c6e0ebf724afb8a447bcbf066ee959197792cb

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

taoigazgatasi_1461606814.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2016-04-25 19:53:34) 3c665106f03e7cef4de96040589f2814fd3c0d95b9e4b9df74eb564b6ecfbed9

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

oksi_nullas_20160416_1460914410.pdf (Szerkesztés alatt, 287 Kb, 2016-04-17 19:33:30)
9ae298fda246c236e5752004b180852c7791bb7a59ff2c11bb507cac91a1ca6d

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

reszletes_terv_2016_17_nevezesi_kts_1460915133.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-04-17 19:45:33)
b4f0b6940dda66f57195352b2c9de495b3355005ae8f5c32486a16a325179df7

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

reszletes_terv_2016_17_rendezesi_kt_1460915151.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-04-17 19:45:51)
f4f022e171a9dd6fdcfa7715840e16f507f006caa101ced145b4b84d84314646

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

glatzzsuzsannabizonyitvany_1461097180.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-19 22:19:40)
5c36fe5fe6aace2d4d1c37e2b9d53756b638824cefc71167d31187f3a615ae71

edzoilicensz_nadoriszilvi_1461515187.jpg (Szerkesztés alatt, 430 Kb, 2016-04-24 18:26:27)
f4b846e41e0acb14127521a2aa7f48777e7b3767bf011020ed0f027e986182d5

szandeknyilatkozat_oksi_1461528726.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2016-04-24 22:12:06)
e9ee19c6c2107f856e264b0a03bd26a5286477b64b369ab7afc86dd0fdefc17f

munkakori_leiras_kerenyi_1461862681.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 18:58:01)
cbe063648043bb744bdc5be788a7d61974a90919a94c522eaaf0f1a6775cb40e

edzoikovacsnenadoriszilvia_1461003741.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-18 20:22:21)
a2e4ecdbc252b4ba5b259fbd18f77ec6a6fbf6d5426a4c12b574e9aa1bd6ace9

barthazsoltbizonyitvany_1461008752.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-18 21:45:52)
d66fdf111ea425dfda6c76680612f578c45859d76d4dca7f3604e4ecd9ddb598

edzoistranigg_1461008761.jpg (Szerkesztés alatt, 916 Kb, 2016-04-18 21:46:01) 13b29e547f428b8afcadc90d4a5b92336e148eeed52359327baaf6d6a7697277

hp_barthazs_nyil_1466009336.pdf (Hiánypótlás melléklet, 70 Kb, 2016-06-15 18:48:56)
95f8cb40b3d34289cc51f27cb68f720bfcaa15e3a20e2da94ad0b95f7b166aa4

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

reszletes_terv_2016_17_szemelyszall_1460915114.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-04-17 19:45:14)
d5cfe7e530e3db9e6dbeb6391d51a100716b9553270d7ff37cd7604b285d683c

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

reszletes_terv_2016_17_szallas_etke_1460915165.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-04-17 19:46:05)
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reszletes_terv_2016_17_szallas_etke_1460915165.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-04-17 19:46:05)
052f2fcede2c8272fb72b92be7fa7471f38f188304ff7ff89b7432812682c91a
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