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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Bánki Vízisport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Bánki VSE

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Bajnoki osztály:

OB1B

Adószám

18103919-1-41

Bankszámlaszám

10900035-00000012-18510004

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1023

Város

Budapest

Közterület neve

Ürömi

Közterület jellege

utca

Házszám

30/32.

Épület

Lépcsőház
Ajtó

Emelet

III.

1

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

1023

Város

Budapest

Közterület neve

Ürömi

Közterület jellege

utca

Házszám

30/32.

Épület

Lépcsőház

Emelet

III.

Fax

-

Ajtó

1

Telefon

+36 30 210 60 19

Honlap

www.bankivizilabda.webnode.hu
E-mail cím

turda.elek@t-online.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Turda Elek

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 210 60 19

E-mail cím

turda.elek@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Turda Elek

E-mail cím

+36 30 210 60 19

turda.elek@t-online.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Császár - Komjádi Béla
sportuszoda

Nemzeti Sportközpontok

Nemzeti Sportközpontok

6

Felk. és
versenyeztetés

Hajós Alfréd uszoda, Budafok

Budapest XXII. kerületi
Önkormányzat

Hófehér Fóka Bt.

2

Versenyeztetés

Kispesti Uszoda

Budapest XIX. kerületi
Önkormányzat

Budapest XIX. kerületi
Önkormányzat

3

Felkészülés

BVSC Uszoda és Strandfürdő

BVSC-Zugló

BVSC-Zugló

1

Versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-01-25
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2001-01-25

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

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
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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

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2,95 MFt

2,65 MFt

2,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0,234 MFt

0 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

2,95 MFt

2,884 MFt

2,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,3 MFt

1,22 MFt

1,26 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0,234 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,45 MFt

1,31 MFt

1,37 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,1 MFt

0,1 MFt

0,1 MFt

Összesen

2,85 MFt

2,63 MFt

2,964 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0,6 MFt

0,4 MFt

0,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,3 MFt

1,22 MFt

1,35 MFt

2016-08-04 21:39
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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)

806 445 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

0 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

76 391 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

530 641 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-08-04 21:39
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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 Bánki VSE önszerveződő módon működik, fizetett alkalmazottja nincs. A vízilabda csapatokkal 3 edző dolgozik, így a férfiakkal Győri Attila és Liska István, a nőkkel
pedig Turda Elek. Győri Attila edzi az utánpótláskorú játékosokat is. A szakmai munkát Tóth Károly irányítja. Az egyesület elnöke Turda Elek foglalkozik az egyesület,
így a vízilabda szakosztály működésével kapcsolatos szervezői, adminisztratív feladatokkal is. Feladataikat mindannyian társadalmi munkában, költségtérítés nélkül
végzik. Az edzéshelyszíneket az egyesület bérli, saját létesítménnyel nem rendelkezik. Az egyesület sportolói a rendelkezésre álló minimális vízfelület használatával
készülnek, optimálisnak nem mondható - jellemzően késő esti - időpontokban, ami különösen az utánpótláskorú játékosok edzésrejárását nehezíti meg. Az orvosi és
diagnosztikai háttér megfelelő, a sportolók az Országos Sportegészségügyi Intézet szolgáltatásait veszik igénybe. Mivel az egyesület önköltségi alapon működik, azaz
a tagdíjak fedezik az edzések, a versenyeztetés, valamint a szükséges felszerelések költségeit, ezért a jelenlegi helyzetben segítséget jelent az egyesület
működéséhez, a játékosok sportolásához szükséges tárgyi feltételek biztosításának anyagi támogatása. A szükséges eszközök, felszerelések a következők: labdák,
páncéldresszek és -uszók, fürdődresszek és -nadrágok, köpenyek, pólók stb.) A szponzoráció területén lényeges előrelépés nem történt, azaz az egyesületnek, a
vízilabda szakosztálynak továbbra sincsenek szponzorai. A TAO adta lehetőségeket kihasználva nyilik az egyesület számára remélhetően lehetőség további források
bevonására a meglévő tevékenységek további támogatására, esetleg azok bővítésére. Az egyesület szeretné jelenlegi helyzetét biztosítva lehetővé tenni annak
további működését. Célktűzéseink: Szakmai: rövidtávon a felkészítés és versenyeztetés körülményeinek javítása; eszköz- és felszerelés állomány javítása, bővítése;
hosszabb távon az egyesület utánpótlás és senior korú játékosok számára is kíván - további - edzési és versenyeztetési lehetőséget biztosítani. Pénzügyi: a stabil
anyagi háttér megteremtése, esetlegesen szponzorok bevonásával. Ifrastruktúrális: rövid távon legalább a jelenlegi helyzet fenntartása, hosszabb távon a vízfelület
növelése. Marketing: a szakosztály megfelelő reklámozása. Nemzetközi kapcsolatok: nemzetközi lehetőségek kiszélesítése (pl. részvétel senior tornákon, nemzetközi
versenyeken). Egészségügy: Gyófytornász bevonása, orvosi előadások.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama tizenegy (11) hónap, 2016. augusztus 1. - 2017. június 30. A tárgyi eszközök beszerzése a TAO támogatás megkötése és a támogatási összeg
kézhezvételét követően kerül sor várhatóan 2016. 4. negyedévben és 2017. 1. és 2. negyedévében.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfelszerelés: Bánki VSE vízilabda szakosztálya törekszik az MVLSZ által előírt egységes megjelenésre. Sportolóinkra hárul a felszerelésük megvétele, egyéb
más, az egyesület és a szakosztály fenntartásával kapcsolatos költség biztosításán kívül, ezért nagyobb terheket - amennyiben nem muszáj - nem kívánunk
áthárítani rájuk. A játékosok és edzők egységes megjelenése a versenyeken fontos, ez az MVLSZ által előírt feltétel is, így szeretnénk megfelelni az MVLSZ
Versenyszabályzatának, valamint a FINA és a LEN előírásainak. Sporteszközök: Labdák minden évben elhasználódó sporteszközök. Beszerzésük folyamatos, a
játékosok képzését elősegíti a minél nagyobb darabszámban való rendelkezésre állásuk a felkészülés során. A labdákat edzésekre és verenyekre labdatartó
zsákokkal mobilizáljuk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportfelszerelés: Előny, a TAO támogatás keretében befolyó összeget teljes mértékig elköltenénk, így gazdasági felhajtó szerepe jelentkezik. A játékosok
pénztárcájának kímélésével szerezhetnénk be a játékosok egységes felszerelését, így éreznék ők is a sportág, az egyesület és személyes megbecsülésket, evvel is
erősítve hovatartozásukat. Kockázatok nincsnek. Sporteszköz: Előny a beruházás gazdaságélénkítő hatása. Továbbá a sportolók kiteljesedése, a sportág iránti
kötődése és a profi sportolói szemlélet kialakítása a professzionálisabb körülmények hatására. Jobb körülmények megteremtése, a sportolók megelégedettségének
elérése. Kockázatok nincsenek.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Új?

Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

Tóth Károly

N

Egyéb

20

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Győri Attila

N

Egyéb

24

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Liska István

N

Egyéb

16

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Turda Elek

N

Egyéb

16

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

76

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat
kiállítójának neve

Szak

Végzettség

Indoklás

Végzettséget
igazoló
dokumentum

Tóth Károly

Edző

Testnevelési
Főiskola
Továbbképző Intézet

n/a

vízilabda edző

Munkáját költségtérítés nélkül végzi. A
férfi csapattal foglalkozik, valamint az
egyesület adminisztrációs ügyeit intézi
az egyesület szakosztályvezetőjeként.

Győri Attila

Edző

Semmelweis
Egyetem
Testnevelési és
Sporttudományi Kar

Szakedzői
Szak

vízilabda
szakedző

Munkáját társadalmi munkában,
költségtérítés nélkül végzi. Az
utánpótláskorú és felnött játékosokkal
foglalkozik.

Liska István

Edző

Budapesti
Tanítóképző Főiskola

Testnevelés
Szakkollégium

tanító

Munkáját társadalmi munkában,
költségtérítés nélkül végzi. A férfi
csapat mellett segíti Tóth Károly
munkáját, valamint az egyesület
pénzügyeit intézi.

Turda Elek

Edző

Budapesti Műszaki
Egyetem

Gépészkar

gépészmérnök

Munkáját társadalmi munkában,
költségtérítés nélkül végzi. A női
csapattal foglalkozik, valamint az
egyesület adminisztrációs ügyeit intézi
az egyesület elnökeként.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszközök

Versenylabda

db

10

15 000
Ft

150 000 Ft

Sporteszközök

Labdatároló zsák

db

2

6 000 Ft

12 000 Ft

Egyéb

Taktikai tábla

db

1

15 000
Ft

15 000 Ft

EÜ-i, diagnosztikai anyag, felszerelés,
berendezés

Orvosi táska felszerelve

db

1

20 000
Ft

20 000 Ft

Informatikai, műszaki berendezés

Honlap karbantartás / hónap

db

11

10 000
Ft

110 000 Ft

Sportfelszerelés, ruházat

Fürdőköpeny

db

20

17 000
Ft

340 000 Ft

Sportfelszerelés, ruházat

Póló (Galléros)

db

39

6 000 Ft

234 000 Ft

Sportfelszerelés, ruházat

Úszónadrág

db

22

5 000 Ft

110 000 Ft

Sportfelszerelés, ruházat

Úszódressz

db

17

9 000 Ft

153 000 Ft
1 144 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

798 381 Ft

8 064 Ft

0 Ft

806 445 Ft

345 619 Ft

1 144 000 Ft

1 152 064 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
2016/17 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése
Tényleges csapatok
száma

0

Látens csapatok
száma

0

Elméleti gyereklétszá
m

0

Tényleges
gyereklétszám

5

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

0

0

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

Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú

1

0

Gyermek leány

0

0

Serdülő fiú

0

0

Serdülő leány

0

0

Ifjúsági fiú

4

0

Ifjúsági leány

0

0

Összesen

5

0

2016-08-04 21:39
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

M. e.

Menny.

Egységár

0

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

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

Megnevezés

M.e.

Menny.

Egységár

0

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

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

Korosztály

Bérleti díj / óra (Ft)

0 Ft

Igénybevett órák
száma / hét

Hetek száma

0

Bérleti díj összesen (Ft)

0

0 Ft

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

Korosztály

Új?

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

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

Ország

Ellátás

Létszám

Napok száma

Egységár

Tervezett ráfordítás

2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat
Úti cél

Személyszállítási költségek típusa

Mennyiség

Mennyiségi egység

Egységár

Összesen

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

2016-08-04 21:39
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2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-08-04 21:39
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-08-04 21:39
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

MVLSZ által szervezett 4 féléves edzőképzés

304 800 Ft

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége
0 Ft

Összesen

304 800 Ft

2016/17 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot
tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési
programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági
rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra
Képzés megnevezése

Indoklás

MVLSZ által szervezett 4 féléves edzőképzés

Az MVLSZ előírásai szerint csak edzői végzettséggel kell rendelkeznie az MVLSZ által szervezett
bajnokságokban induló csapatok edzőinek. Ilyen végzettséggel a női csapat mellett tevékenykedő Turda
Elek nem rendelekzik, aki a 2015-2017-es időszakban lebonyplításra kerülő, MVLSZ által szervezett
edzőképzés hallgatója. Az ő képzési költségeiből az utolsó két félévre vonatkozó költséget (2 x 120.000
Ft + ÁFA) kívánjuk a TAO támogatásból fedezni. Az első két félév költségeit sajátmaga biztosította.

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)

75 627 Ft

764 Ft

0 Ft

76 391 Ft

229 173 Ft

304 800 Ft

305 564 Ft

2016-08-04 21:39
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Versenyeztetés
A 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Felnőtt

Részvételi,
nevezési díjak

90 000 Ft

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

400 000 Ft

Tagsági díj

20 000 Ft

Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre
kerülő díjak

0 Ft

74 295 Ft

0 Ft

Összesen

584 295 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

525 335 Ft

5 306 Ft

0 Ft

530 641 Ft

58 960 Ft

584 295 Ft

589 601 Ft

2016-08-04 21:39
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-08-04 21:39

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Budapest, 2016. 08. 04.

2016-08-04 21:39
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Nyilatkozat 2
Alulírott Turda Elek (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,
2. sportegészségügyi berendezést,
3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.
Kelt: Budapest, 2016. 08. 04.

2016-08-04 21:39
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Horkai-nyilatkozat
Elfogadom az alábbi nyilatkozatot
Alulírott Turda Elek, mint a Bánki Vízisport Egyesület (1023 Budapest, Ürömi utca 30/32. III. 1), adószám: 18103919-1-41) nevében kötelezettségvállalásra
jogosult elnök
n y i l a t k o z o m,
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. § (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ)
által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása során megismertem és az abban foglaltak szerint az MVLSZ
által szerevezett sportvezetők képzésére a legalább egy főt beiskolázok.
Nyilatkozom továbbá, hogy a 2016/2017 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által összeállított és
a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett „A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus
bontásban” c. ajánlás alapján végezzük.
Kelt: Budapest, 2016. 08. 04.

2016-08-04 21:39
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két
pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke
vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2016. július 1. - 2017. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi
évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén
bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

0 Ft

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)
0 Ft

Kelt: Budapest, 2016. 08. 04.

2016-08-04 21:39
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-04 21:25:42
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-08-04 21:26:35
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 14:55:45
Feltöltés / Megtekintés

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 15:21:34
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-08-04 21:27:39
Feltöltés / Megtekintés

Tóth Károly végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 13:05:13
Feltöltés / Megtekintés

Győri Attila végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 13:07:40
Feltöltés / Megtekintés

Liska István végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 13:10:36
Feltöltés / Megtekintés

Turda Elek végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 13:12:30

Kelt: Budapest, 2016. 08. 04.

2016-08-04 21:39

19 / 22

be/SFPHP01-01106/2016/MVLSZ
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

4

4

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

3

50%

Edzőtáborok száma

db

2

2

0%

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

3

4

33%

U18

fő

0

2

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

1

0%

U15

fő

1

0

-100%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2016-08-04 21:39
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

798 381 Ft

8 064 Ft

0 Ft

806 445 Ft

345 619 Ft

1 144 000 Ft

1 152 064 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

798 381 Ft

8 064 Ft

0 Ft

806 445 Ft

345 619 Ft

1 144 000 Ft

1 152 064 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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzés

75 627 Ft

764 Ft

0 Ft

76 391 Ft

229 173 Ft

304 800 Ft

305 564 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

75 627 Ft

764 Ft

0 Ft

76 391 Ft

229 173 Ft

304 800 Ft

305 564 Ft

Versenyeztetés

525 335 Ft

5 306 Ft

0 Ft

530 641 Ft

58 960 Ft

584 295 Ft

589 601 Ft

Összesen

1 399 343 Ft

14 134 Ft

0 Ft

1 413 477 Ft

633 752 Ft

2 033 095 Ft

2 047 229 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-08-04 21:39

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
7 000 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (11 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)
bankivse_turdaelek_alairasicimpe_1462193727.pdf (Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2016-05-02 14:55:27)
4278fd43b3efb152203184e61ac0fdfbdeb9db389b23ac1d800ee689ad0fb560
bankivse_liskaistvan_alairasicim_1470338795.pdf (Hiánypótlás, 347 Kb, 2016-08-04 21:26:35)
b9835c2c3ae78ff732035091e2089dfadb6ef3d084df5a495b6dff51da68d2b6
Egyéb dokumentumok
2016_level_07_tao_2016aug03_1470338859.pdf (Hiánypótlás, 805 Kb, 2016-08-04 21:27:39)
eb1dffcc856c7e3385d786e389289274e5ac4ca65252b6c512727dcee9e01169
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
3m_ftnyilvantartasikivonat_banki_1462193705.pdf (Szerkesztés alatt, 662 Kb, 2016-05-02 14:55:05)
d63b314ec8c75c34013f414d317787ff0109b4986cf36f29b54cddc9f7d6f880
bankivse_ftnyilvantartasikivonat_1470338742.pdf (Hiánypótlás, 753 Kb, 2016-08-04 21:25:42)
1296e04a41dcff0d9852bea8eaf1cffb13aa05c3b0217f9260456c054545daa2
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
bankivse_kozigazgatasiszolgaltata_1462195294.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2016-05-02 15:21:34)
dbf7ca3803327cf0f220978ea949ebbabacfe5f087cdd867070c15bf9a57258b
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
bankivse_adoigazolas_1462193745.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2016-05-02 14:55:45)
08bfdffc68ffc994caf7f2cd581e4976319b1c81d2b96327e29ab5f89ef0f4c3
Tóth Károly végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
tothkaroly_edzoibizonyitvany_1984_1462187113.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2016-05-02 13:05:13)
be836d7849369dfa09a73a4527985cf351d843577a9e1997c5fe3b58e6542f9f
Győri Attila végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
gyoriattila_foiskolaioklevel-szak_1462187260.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-02 13:07:40)
5c924ebcde9b1bc102e261b02f812fddaaf41a2b05d93297dcba67dc4fdce221
Liska István végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
liskaistvan_foiskolaioklevel_1984_1462187436.pdf (Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2016-05-02 13:10:36)
d9dd2edb2705e30c97998b8e741f76a9b40f049508e63ae38b2bbaa193bd16b7
Turda Elek végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
turdaelek_diploma_1462187550.jpg (Szerkesztés alatt, 437 Kb, 2016-05-02 13:12:30)
b3855721307941dfc32abebf36a1a680a11bb70d1fb1f7641b61cbcec99072d7
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