
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Vak Diákok Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve  VDSE

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  MEFOB

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

Adószám  18010200-1-42

Bankszámlaszám  11714006-20294180-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1146  Város  Budapest

Közterület neve  Ajtósi Dürer  Közterület jellege  sor

Házszám  39  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1146  Város  Budapest

Közterület neve  Ajtósi Dürer  Közterület jellege  sor

Házszám  39  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 318 08 58  Fax  +36 1 363 10 69

Honlap  www.vdse.atw.hu  E-mail cím  vdse@vakisk.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Benedek Richárd

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 866 36 82  E-mail cím  benedek@vakisk.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Benedek Richárd +36 70 318 08 58 benedek@vakisk.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

VAKOK iskolája KLIK GYIGSZ 12 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1992-09-14

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1991-09-14

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem 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

Magyar Kézilabda Szövetség 1053
Budapest
Curia
3

tagszervezet
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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 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 1 MFt 3,422 MFt 1 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 1 MFt 0,442 MFt

Egyéb támogatás 1,299 MFt 1,745 MFt 0 MFt

Összesen 2,299 MFt 6,167 MFt 1,442 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

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

Működési költségek (rezsi) 0,234 MFt 0,313 MFt 0,098 MFt

Anyagköltség 0,1 MFt 0,887 MFt 0,11 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,652 MFt 1,342 MFt 1,214 MFt

Összesen 0,986 MFt 2,542 MFt 1,422 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0,652 MFt 2,342 MFt 1,656 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,234 MFt 0,313 MFt 0,098 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)

1 502 920 Ft 5 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 376 892 Ft 5 000 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:

A Vak Diákok Sportegyesülete szakosztályi modelljének bemutatása 1990-ben alakult meg Vitkay Lászlóné vezetésével a Vakok Általános Iskolájának Diáksport
Egyesülete, a VDSE (Vak Diákok Sportegyesülete). Alapító okiratában a paralimpiai sportágak utánpótlását tűzte ki feladatként. Alapítóként ennek az egyesületnek
csörgőlabda szakosztályát azóta is vezetem. Ifi és felnőtt szinten elért eredményeink, érmeink, helyezéseink száma jogos büszkeséggel tölthet el mindnyájunkat. Az
eltelt 25 évben több generáció nőtt fel, s ezek mind letették névjegyüket a hazai és nemzetközi csörgőlabda élet színpadán. 

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

Nincs ilyen cél. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt kezdete: 2016. április 30. A projekt vége: 2017. 12. 31. Felkészülés 2016. 04.30-09.30. 2017. 01.30-04-30. 2017. 09.01-10.10. Bajnoki szereplés 2016.
09.30-2017.05.30. Nemzetközi szereplések 2016.05. 06-08. 2016. 06. 23-26. 2016. 10. 12-16. 2017. 03. 05-07. 

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

A csörgőlabda játékos képességfejlesztésének, motoros tanulásának koncepcióját a Vak Diákok Sportegyesületének szakosztályi modelljén keresztül szeretném
bemutatni. A koncepció mögött évtizedes tapasztalat áll, az elért eredmények alátámasztják az egyesület koncepciójának hatékonyságát. Az utóbbi évtizedek magyar
válogatottjainak gerincét alkotó játékosok zöme itt és így nőtt fel. A Vakok Általános Iskolájában, a Vak Diákok Sportegyesületében a csörgőlabda szakosztály három
szinten működik. Az első szinten az alsó tagozatosok ismerkednek a sporttal. Hetente egy alkalommal csörgőlabda szakkörbe járnak, ahol megismerkednek a
pályával, a labdával, alapvető játékszabályokkal. Nagyon fontos színtere ez a sportnak, hiszen itt kapják meg azokat az érzelmi, mentális alapokat, ami a későbbiek
folyamán a sportágnál tarthatják őket. Itt az életkori határok nemigen játszanak szerepet, mivel gyermekeink mentális állapota, mozgásállapota, létszáma
alkalmatlanná tette a tudatos kiválasztást. A következő, második szint felső tagozatban kezdődik, ahol az eddigiek alapján kiválasztódott, kiválasztott játékosok heti
háromszori edzésen kapják meg az alapokat az élsporthoz. Ezen a szinten a fiatalok már találkoznak hasonló korosztályú ellenfelekkel az évek óta zajló iskolák
közötti bajnokságban. A látó embernél a különböző mozgások felismerésében, adaptálásában a látásnak van döntő szerepe. A vakoknak nincs meg az a
lehetőségük, hogy összehasonlítsák mozdulataikat másokéval, így nem fedezik fel azt, ha mozgásuk nem megfelelő. Több időt jelent számukra környezetük (terem,
tornaszerek, segédeszközök) „feltérképezése", megismerése. Az egyes mozgások megtanulásának gyorsaságában szerepet játszik, hogy látássérülésük mely
életkorban következett be, az esetleges látásmaradvány mértéke, vakságát elő idéző kórtani ok. A harmadik szinten a junior és felnőtt korú játékosok mindennapi
edzésen készülnek, részt vesznek a magyar korosztályos és felnőtt férfi bajnokság küzdelmeiben. A kondicionálást is a képességfejlesztés fokozatainak -előkészítő,
fejlesztő, fenntartó- betartatásával kell végezni. Mivel nem profi sportolókról van szó, (a foglalkozás és edzésszámok behatároltak) a kondicionálás végig
párhuzamosan halad a sportág által támasztott speciális technikai, néhol taktikai követelmények elsajátításával. A következő bajnoki idényben szeretnénk megfelelni
a saját magunk által kijelölt útnak. Utánpótlás szinten fiú és lány csapatot indítunk a következő bajnoki szezonban. 

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

Diáksport egyesületünk a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és
Gyermekotthonában tanult és tanuló súlyosan látássérült , valamint szakiskolánkban tanuló gyengénlátó gyermekek és fiatalok számára nyújt sportolási lehetőséget
egészségük megőrzése és szabadidejük hasznos eltöltése elősegítésére. A vaksággal, aliglátással élő emberek életmódja állapotukból adódóan rendkívül
mozgásszegény, ezzel okot adva különböző egészségügyi problémáknak, mint elhízás, tartáshibák, mozgásszervi problémák stb. Az aktív sportélet köztudottan a
fentiek ellen hat, mindezzel elősegítve egy egészségesebb, boldogabb, a társadalom számára hasznosabb látássérült társadalom létrejöttét. Egyesületünk az
országban egyedüliként biztosít sportolási lehetőséget vak óvodás, általános iskolás korú gyerekek számára. Sportolóink többsége halmozottan hátrányos családban
nevelkednek. A szülők többsége alig vagy egyáltalán nem tudja anyagilag támogatni gyermeke sportolását. Az egyesületünkben sportoló gyerekek számára
igyekszünk megteremteni a sportoláshoz szükséges szakmai, anyagi feltételeket. Így a nehéz helyzetben lévő családban nevelkedő látássérült fiatal is tud sportolni.
Több látó iskolával is tartjuk a kapcsolatot. Ezen iskola tanulóinak lehetőséget biztosítunk az érettségihez kötött önkéntes munka elvégzéséhez. Így a látó fiatalok
testközelből ismerhetik meg a látássérült gyerekek mindennapi életét, sportolási lehetőségeit, segítve ezzel a látássérültek társadalmi integrációját.
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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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz labda db 16 24 500 Ft 392 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai
eszközök

Számítógép db 2 150 000
Ft

300 000 Ft

Sporteszköz gumiszalagok db 10 5 000 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz labdazsák db 5 12 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz súlyzókészlet db 5 5 000 Ft 25 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 12 15 000 Ft 180 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 12 10 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő melegítő (alsó-felső) db 15 20 000 Ft 300 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató db 1 50 000 Ft 50 000 Ft

2 127 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

labda Magyarországon nem kapható, kifejezetten látássérültek számára készített csörgőlabda.

kapusnadrág A csörgőlabda játékosok játék közben a földön vetődnek, így ez a felszerelés szükséges a sérülésmentes játékhoz.

Számítógép EDZÉSTERVEK SZERKESZTÉSE, EREDMÉNYEK RÖGZÍTÉSE,

gumiszalagok lÖVŐERŐ NÖVELÉSE

kézilabda cipő Rendeltetésszerű használat.

labdazsák Csörgőlabdák tárolása.

súlyzókészlet Izomerő növelése.

sporttáska nagy Sportfelszerelések szállítása.

kapusmez Csörgőlabda játékosok számára.

szabadidő melegítő (alsó-
felső)

Csörgőlabda játékosok számára.

Laptop Versenyek eredményeinek dokumentálása.

Nyomtató Táblázatok, levelezés, oklevek nyomtatása.

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)

1 482 891 Ft 15 029 Ft 5 000 Ft 1 502 920 Ft 644 109 Ft 2 132 000 Ft 2 147 029 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 0 0 0 Nincs

U9 0 5 0 Nincs

U10 0 0 0 Nincs

U11 0 4 0 Nincs

U12 0 6 0 Nincs

U13 2 4 0 Nincs

U14 0 11 0 Nincs

Serdülő/ifjúsági 11 13 2 Országos

Junior 9 11 2 Országos

U23 0 0 0 Nincs

Összesen 22 54 4
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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)

Sporteszköz labda db 4 25 000 Ft 100 000 Ft

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

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

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)

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 100 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 70 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 40 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 410 000 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)

368 123 Ft 3 769 Ft 5 000 Ft 376 892 Ft 41 877 Ft 415 000 Ft 418 769 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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 000 Ft 30 417 Ft 15 029 Ft 20 029 Ft

Utánpótlás-nevelés 5 000 Ft 7 585 Ft 3 769 Ft 8 769 Ft

Összesen 10 000 Ft  28 798 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

sportfelszerelés, sporteszköz beszerzése csörgőlabda játékosok számára edzés és versenyeztetés céljából.

Utánpótlás-nevelés sportfelszerelés, sporteszköz beszerzése csörgőlabda játékosok számára edzés és versenyeztetés céljából.
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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. 06. 07.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Benedek Richárd (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. 06. 07.
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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:

2016-05-02 11:58:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-05-01 17:43:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-01 17:46:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-05-13 10:43:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

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)

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

Egyéb dokumentumok

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési 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. 06. 07.
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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

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő csörgőlabda edzők, testnevelő tanárok,
csörgőlabda játékvezetők

8 10 25%

Licence-szel rendelkező
edzők száma

fő 3 5 67%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 0 0 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 1 482 891 Ft 15 029 Ft 5 000 Ft 1 502 920 Ft 644 109 Ft 2 132 000 Ft 2 147 029 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 482 891 Ft 15 029 Ft 5 000 Ft 1 502 920 Ft 644 109 Ft 2 132 000 Ft 2 147 029 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

368 123 Ft 3 769 Ft 5 000 Ft 376 892 Ft 41 877 Ft 415 000 Ft 418 769 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 1 851 014 Ft 18 798 Ft 10 000 Ft 1 879 812 Ft 685 986 Ft 2 547 000 Ft 2 565 798 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft

be/SFPHPM01-04502/2016/MKSZ

2016-06-07 11:37 19 / 20



A kérelemhez tartozó mellékletek (8 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)

alairasivdse.jp_1462117187.jpg (Szerkesztés alatt, 571 Kb, 2016-05-01 17:39:47) 9237cee9483a725bf3da45477a0e8d81ee59e4eac03151635bef40d5a298c720

alairasicimpeldany0001_1462117420.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2016-05-01 17:43:40)
20f4dea17bb81ea7afab9e74ea07985b0f017a024866b37b00094a186ab19098

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

kivonat006_1462183121.pdf (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2016-05-02 11:58:41) c88b108afb10eca8c08fddfcb950fdb3156a6b81fc457085a06390fe1c09f833

kivonat007_1462183134.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Kb, 2016-05-02 11:58:54) cd990886861c9f0aaa7c41eed6abf39875f719ba8f189057f4897ba60eca23a7

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

taoigazgatasidij_1463127424.htm (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-05-13 10:17:04) 1df6aea05fbbdf64678c27493755b88b95431394e2f67e5a54f811a9ba172250

taoigazgatasidij1_1463129014.htm (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-05-13 10:43:34) 029e38bad299fcfc1ed0cdcf8aae6130b7b4b6f5fadc89a4f8615ea4b87d0a12

igazgatasidijtaomksz_1462185570.htm (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-05-02 12:39:30)
3ab7ee5749e407e2df117ec16b4a0cfefc83b1a44827f562ce399f3cd248a0db

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

vdsenullasigazolas_1462117588.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-05-01 17:46:28)
326c03209c2fa0037a18c578f3cc7ce9464069c53bb27053c9f43037d829404f

be/SFPHPM01-04502/2016/MKSZ

2016-06-07 11:37 20 / 20


