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A kérelmező adatai
 

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Kérelmező kapcsolatai

Vagyoni helyzet
 
    Bevételek

Általános
A kérelmező szervezet teljes neve: Oázis Sport Club
A kérelmező szervezet rövidített neve: Oázis Sport Club
Gazdálkodási formakód: 521
Adószám: 18189993-1-43
Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja: 2006.06.20.
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2006.06.20.

Kapcsolat

Székhely: 1122 Budapest, Maros utca 17. 3/6 Levelezési cím: 2040 Budaörs, Felsőszállás
utca 8118

Telefon: 06 30 930 5228 E-mail: istvan.abraham@gmail.com
Fax: 06 1 220 6356 Hivatalos honlap: www.oazissport.hu

Képviselő Kapcsolattartó
Képviselő neve: Juhász Gábor Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc
E-mail: - E-mail: tao@waterpolo.hu
Telefon: - Telefon:

Létesítmény neve Tulajdonos Tulajdonos neve Üzemeltető Üzemeltető neve
Átlagos

heti
használat

Használat célja

Fővárosi Vízművek
Uszodája Gazdasági társaság Fővárosi Vízművek Gazdasági társaság Fővárosi Vízművek 20 óra felkészülés és

versenyeztetés
Margitsziget Hajós
Alfréd Uszoda Gazdasági társaság NSK Gazdasági társaság NSK 10 óra felkészülés és

versenyeztetés

Bicskei Uszoda Önkormányzat Bicskei
Önkormányzat Gazdasági társaság Kerex Kft 25 óra felkészülés és

versenyeztetés

Pünkösdfürdői
Strand Egyéb

BVK HOLDING
Budapesti
Városüzemeltetési
Központ Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

Egyéb

Budapest
Gyógyfürdői és
Hévizei Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

Változó felkészülés

A kérelmezővel
kapcsolatban álló
szervezet neve

Székhely Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája

OSC Vízilabda Sport
Egyesület

Az OSC Vízilabda Sport Egyesület számára mi biztosítjuk a gyermek csapatot az
országos bajnokságban.

Bevétel Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 2014/15
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    Kiadások

    Tárgyi eszköz állomány

 
Összes igazolt sportolói létszám

 

1-Szponzori bevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2-Tagdíj 0 Ft 71 000 Ft 71 000 Ft 0 Ft 0 Ft
3-Reklám és
marketing
tevékenységből
származó bevétel

0 Ft 553 224 Ft 553 224 Ft 0 Ft 0 Ft

4-Társasági adóból
származó támogatás 0 Ft 2 800 000 Ft 10 870 800 Ft 0 Ft 0 Ft

5-Más nemzetközi
forrásból származó
támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

6-Jegybevétel 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
7-Európai Uniós
támogatás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

8-Egyéb támogatás 0 Ft 7 960 000 Ft 7 960 000 Ft 0 Ft 0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
10-Állami -
Önkormányzati
támogatás

0 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 0 Ft 13 384 224 Ft 21 455 024 Ft 0 Ft 0 Ft

Kiadás Típus 2011. évi tényadatok 2012. évi tényadatok 2013. évi tényadatok 2014. évi tervadatok 2014/15
1-Működési költségel
(rezsi) 0 Ft 44 450 Ft 44 450 Ft 0 Ft 0 Ft

2-Személyi jellegű
ráfordítások 0 Ft 2 480 000 Ft 18 451 078 Ft 0 Ft 0 Ft

3-Ingatlan bérleti díj 33 000 Ft 884 090 Ft 39 624 020 Ft 0 Ft 0 Ft
9-Egyéb, máshová
nem sorolható
kiadások

0 Ft 475 267 Ft 475 267 Ft 0 Ft 0 Ft

4-Anyagköltség 0 Ft 42 288 Ft 42 288 Ft 0 Ft 0 Ft
Összesen 33 000 Ft 3 926 095 Ft 58 637 103 Ft 0 Ft 0 Ft

Időszak Megnevezés Érték
2010. évi tényadatok (Ft) 0 Ft
2011. évi tényadatok (Ft) 0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft) 18 700 Ft
Összesen 18 700 Ft

Korcsoport Nem Státusz Létszám
Gyermek 'C' Férfi Amatőr 66 Fő
Gyermek 'C' Nő Amatőr 11 Fő
Gyermek 'B' Férfi Amatőr 11 Fő
Gyermek 'B' Nő Amatőr 1 Fő
Gyermek 'A' Férfi Amatőr 19 Fő
Gyermek 'A' Nő Amatőr 1 Fő
Országos Gyermek Férfi Amatőr 2 Fő
Országos Serdülő Férfi Amatőr 11 Fő
Országos Ifjúsági Férfi Amatőr 11 Fő
Felnőtt Férfi Amatőr 24 Fő
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Kérelem adatai
 

A kérelemben érintett jogcímek
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kérelem száma: KE03077/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15
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A sportfejlesztési program szöveges ismertetése
 

Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet
hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra
lebontva kell ismertetni!).A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában
meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni):

 
Az Oázis Sport Club egész éves edzés és felkészülés, így sportolás lehetőségét kívánja megteremteni a Hárshegyi úti KÜLKER
Sportparkban. Ennek lépéseként sátorral kívánja borítani a jelenleg nyitott medencét, amely így egész éves üzemeltetésre lesz képes. A
sátorszerkezet 41*28 méteres alapterületet tud lefedni, amely a 33-as medence számára elég lesz. Várható élettartalma 13-15 év. 1 db
zsilipezhető bejárattal fog bírni. Kiegészítőként a sátort felszerelik világítótestekkel (66 db polikarbonát burkolatú speciális kivitelű,
duplacsöves elektronikus lámpatest) valamint fénycsövekkel. A sátorgépészetet 260 kW-os teljesítményű 7,5 kW/h
energiafelhasználású, 24m3/h gázfelhasználású gépezet biztosítja.
Ezzel elérjük, hogy törvény szerint az év 180 napján (amikor is hideg miatt nem lehetne használni a 33-as külső medencét) egész évben
lehetőséget biztosítsunk megnövekedett utánpótlásbázisunknak.

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

 
Az elmúlt években az egyesület átalakult, a labdarúgás szakosztály mellé fölkerült a vízilabda is. Mára meghatározó eredményeket
értünk el ezen a területen is, Az Oázis SC legnagyobb küldetésnek tartja, hogy összefogja azokat a sportolni vágyó utánpótlás korú
fiatalokat, akik Bicskén és környékén továbbá Budapesten (kiemelt fontossággal a II. kerületre, a Hárshegyi úra) érdeklődnek a vízilabda
sportág iránt. A lelkes és kitartó munka eredménye, hogy a létszám 21-ről 100 fölé emelkedett. Ugyanakkor amellett, hogy az utánpótlás
bázis fejlesztésén dolgoznak, lehetőséget biztosítanak az idősebb játékosoknak a tovább sportolásra, természetesen lazább keretek
között. Az Egyesület fő profilja a profi utánpótlás bázis kialakítása, ugyanakkor nem első sorban a versenysport miatt, hanem hogy a
lehető legszélesebb kör számára tudjon rendszeres sportolási lehetőséget biztosítani, hiszen köztudott, hogy a rendszeres sport részét
képezi az egészséges életnek. Mindezek mellett fontos szempont, hogy a gyermekekkel már kicsi korukban megismertessék és
természetesen megszerettessék a vízilabdát. Az Club igyekszik a hátrányos helyzetű, vagy anyagi nehézségekkel küzdő családoknak is
lehetőséget biztosítson a sportolásra. Ugyanakkor az idősebb játékosoknak és a hobbi játékosoknak is lehetővé teszi a sportolást. A
számos nagycsaládos mellett a Bicskei Gyermekotthon több lakója is játszik az Egyesületnél, akik számára ez különösen fontos kiugrási
lehetőséget jelent. A Bicskei Tanuszodában folytatott edzések elsődleges célja, hogy olyan sportolókat neveljen, akiknek ezáltal
lehetőségük lesz budapesti vízilabda csapatokba bekerülni, és itt gimnáziumba járni.
Az Oázis SC jelenleg Bicskén a játékosok egyharmadával foglalkozik, ahol 2010 szeptemberében indították el a vízilabdát, a Bicskei
Tanuszodában (www.bicske.hu). A létszám folyamatosan növekszik, sok gyermek látogatja az edzéseket, számos környező településről
is (Alcsút, Felcsút, Páty, Mány, Csapdi, Zsámbék, Herceghalom, Biatorbágy stb.) A másik fontos helyszín Budapest, ahol szintén 2010
óta folyik vízilabda oktatás, a Fővárosi Vízművek és a margitszigeti uszodában. Ezt szeretnénk kiegészíteni a II. kerületi Hárshegyi úti
létesítménnyel.
A három helyszínen összesen közel 100 fő igazolt játékos van jelenleg.
Tekintve, hogy ezeken a helyszíneken a vízfelület adottságai korlátozottak (medencék mérete és mélysége), a folyamatos fejlődés
érdekében kiemelt fontosságú az OSC Vízilabda SE-vel való szoros együttműködésünk, amelynek köszönhetően Budapest szívében, a
Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában, a vízilabda sport egyik legfontosabb bázisán is lehetőség nyílik a magasabb színvonalú, közös
edzésekre, illetve a szorgalmasabb, kiemelkedően tehetséges gyermekeknek az előrelépésre, illetve a Bajnokságokban való részvételre.
Fontos megemlíteni, hogy ez a közös együttműködés mindkét Egyesület számára nagyon fontos, hiszen a közös összefogással
elindulhatnak az Országos Bajnokságokon is, ami szintén nagy előrelépési lehetőséget biztosít a tehetségesebb, ügyesebb sportolók
számára. Az OSC-nek jelenleg nincs gyermek csapata, ami hiányában nem tudna részt venni az OB-n, éppen ezért az Oázis SC
biztosítja a gyermekcsapatot, amivel lehetővé teszi az OB-n való részvételt.
Jelenlegi szakmai és infrastrukturális feltételek:
Edzők, alkalmazottak: Az előző évhez képest az edzők száma is igazodott a magas sportolói létszámhoz. Korábban két, a vízilabda
sportban elismert szakember, Ábrahám István és Martinovics László vezette az edzéseket. Martinovoics László edzősködött többek közt
a Budapest Honvéd SC, a Tungsram, a Vasas, a KSI, a Honvéd Domino, OSC csapatainál. Az edzői körben láthatjuk továbbá: Bilkei
Borát, Wirker Tamást, Petz Lajos, Várady Ákos és Kézsmárki Károlyt.
Mindannyian magasan képzett, nagy tapasztalattal rendelkező edzők, szakedzők, oktatók, akik megfelelő mennyiségű tapasztalatot és
tudást képesek átadni az utánpótlás korúak számára. Mint már korábban említésre került, több településen is folynak edzések,
ugyanakkor mindkért esetben bérli az Egyesület az uszodát, ugyanis sajáttal egyelőre még nem rendelkezik. A folyamatos
létszámnövekedés hatására bővült az edzéshelyszínek száma is. Jelenleg már a Margitszigeten is vannak edzések. Mindezek ellenére
további helyszíneken is szükség lenne az edzések biztosítására. A versenyeztetés költségeit részben a szülők finanszírozzák, részben
saját forrásból fedezik (szponzorok, pályázatok). A TAO
támogatással lehetőség nyílna újabb helyszínek bevonására, illetve arra, hogy nagyobb részt vállaljon az Egyesület a versenyeztetés,
utaztatás költségeiből, még inkább levéve a szülők válláról a terhet.
Célkitűzések:
Szakmai: A színvonalas szakmai munka további fejlesztése, kiváló utánpótlás bázis nevelése, a tehetségek kiemelt gondozása, magas
sikerek elérése. Létszám folyamatos növelése, és ezáltal új helyszíneken való megjelenés. Az edzők folyamatos képzése, számukra
megfelelő és versenyképes bérezés biztosítása, ezzel is hozzásegítve őket az elszántsághoz, motiváltsághoz.
Pénzügyi: Minél stabilabb pénzügyi háttér megteremtése, szponzorok számának növelése, a „több lábon állás” elvének előtérbe
helyezésével.
Infrastrukturális: A jelenlegi edzéshelyszínek lehetőségeinek, eszközállományának fejlesztése (kapuk, hálók, szárazföldi edzések
eszközei). Cél továbbá, hogy a Budapesttől távolabb eső településeken adódó lehetőségeket is felkutassák a lehetséges
együttműködések érdekében . Ezekkel a településekkel közös edzések, helyi bajnokságokban való részvétel. Ugyan akkor ezek a
célkitűzések és az edzéshelyszínek közötti távolságok maguk után vonják az utazásból származó költségeket, éppen ezért időszerűvé
vált egy kis és egy nagy saját busz beszerzése, ezzel is csökkentve a szülők terheit.
Egyéb: az egészséges életmód népszerűsítésének érdekében minél több ilyen jellegű programban, tömegrendezvényen való részvétel,
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a vízilabda népszerűsítésével.
 

Építési  beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben
rendelkezik áthúzódó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben
mutassa  be  annak  a  2014/2015-ös  támogatási  időszakban  megvalósítandó  programját  és  költségeit,  valamint  annak  időbeni
ütemezését):

 
A fejlesztés indokoltságát a fent említett okok támasztják alá. A szűkös és rendkívül széttöredezett edzések és mérkőzések helyszínei
indokolják a fejlesztést, amellyel így a Oázis Sport Club végre az október-áprilisi időszakban is hosszú távon rendezni tudja a Club
számára kedvező módon az edzések és a mérkőzések helyszíneit.
Szakmai tartalom szerint a fejlesztés legfontosabb tétele a fém poligon szerkezetű sátor, amelynek méretei 41*28 méteresek a lefogatás
vonalában.
Teljes felületen szimpla héjú, uszodai célokra kialakított speciális összetételű alapanyagból konfekcionált, teljes meteorológiai terhekre
méretezett légtartásos sátorszerkezet világítással, bejáratokkal, helyszínre szállítva, kompletten felszerelve. Részletesebben lásd a
csatolt mellékelt árajánlatban.
A projekt megvalósításának ütemterve várhatóan 1 év, amelyből kiemelt időszaknak az első félév, azaz a 2015 ősze számít a
sátorállítással kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban szükséges lesz majd a program meghosszabbítására, amellyel már most kalkulálunk.

 
A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

 
A projekt időtartalma 1 év. Várhatóan 2015. őszén kerül felállításra a sátor. A beszerzést 2015. nyarán képzeljük el, a felállítás
legkésőbb 2015. szeptember végén, október elején kerülhet sor.

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

 
Jelen célkitűzések a Magyar Vízilabda Szövetség stratégiájába teljes mértékben illeszkednek. Mind területileg, mind korosztályilag minél
szélesebb körben igyekszenek népszerűsíteni a vízilabdát. A cél elsősorban nem a versenysport és a kiemelkedő eredmények elérése,
hanem az, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen a Club arra, hogy lehetőséget biztosítson a kevésbé tehetséges, de sportolni vágyó, vagy
hátrányos helyzetű fiatalok számára is a sportolásra. Cél továbbá, hogy minél több emberrel megismerhesse és megszeresse a
vízilabdát, és ezáltal általában a sportot, az egészséges életmódot. Mindemellett, természetesen, nem hanyagolható el a tehetségek
gondozása sem.

 
A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok
időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

 
Jelen célkitűzések a Magyar Vízilabda Szövetség stratégiájába teljes mértékben illeszkednek. Mind területileg, mind korosztályilag minél
szélesebb körben igyekszenek népszerűsíteni a vízilabdát. A cél elsősorban nem a versenysport és a kiemelkedő eredmények elérése,
hanem az, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen a Club arra, hogy lehetőséget biztosítson a kevésbé tehetséges, de sportolni vágyó, vagy
hátrányos helyzetű fiatalok számára is a sportolásra. Cél továbbá, hogy minél több emberrel megismerhesse és megszeresse a
vízilabdát, és ezáltal általában a sportot, az egészséges életmódot. Mindemellett, természetesen, nem hanyagolható el a tehetségek
gondozása sem. Tekintve, hogy a sportolói létszám jelentősen megnőtt, el fogjuk kezdeni a kiemelkedő képességű gyermekek
kiválasztását. és egy elit csapat létrehozását, elengedhetetlen a megfelelő vízmélységű és nagyságú medence, ami s margitszigeti
bázison áll rendelkezésünkre, amelyet a saját busz tesz zökkenőmentesen megközelíthetővé.
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Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése
 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak szerinti összesítés

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak Beruházás adatai Mennyiség Egységár Tervezett felújítási,
beruházási érték

2014/15
Megnevezés: 1 db légtartásos sátorhéj, tartószerkezetes
ponyvaborítású öltöző folyosóval
Típus: Sportegészségügyi eszközök, berendezések

1 db 44 500 800 Ft 44 500 800 Ft

Indoklás: A hideg 6 hónap alatt is szükséges edzések megtartása.
Összesen 44 500 800 Ft

Időszak Támogatás
intenzitás

Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2014/15 70 % 31 818 753 Ft 30 864 191 Ft 318 187 Ft 636 375 Ft 13 636 609 Ft 44 500 800 Ft 45 455 362 Ft
Összesen 31 818 753 Ft 30 864 191 Ft 318 187 Ft 636 375 Ft 13 636 609 Ft 44 500 800 Ft 45 455 362 Ft

Időszak Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

2014/15 Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás 31 818 753 Ft 30 864 191 Ft 318 187 Ft 636 375 Ft 13 636 609 Ft 44 500 800 Ft 45 455 362 Ft

2014/15
ebből 10 millió Ft
feletti utófinanszírozott
beruházás, felújítás

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

Összesen 31 818 753 Ft 30 864 191 Ft 318 187 Ft 636 375 Ft 13 636 609 Ft 44 500 800 Ft 45 455 362 Ft
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Közreműködői költségek indoklása
 

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott
cég vállalja a sportfejlesztési program  lkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési,  programmódosítási  változások dokumentációjának elkészítését  is.  Ezen feladatok ellátásáért  a
programban 2%-os közreműködői díjat terveztünk Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 636 375 Ft

 
    Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 636 375 Ft



Kérelem adatlap 2014.12.20.

Oldalszám: 9

Indikátorok
 

Output indikátorok

Eredmény indikátorok

Hatás indikátorok

Indikátor megnevezése Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

Szakemberek átlagfizetése 242875 Ft 250000 Ft 2,93% Javuló utánpótlásbázis

Teljes szakember állomány 8 fő 8 fő 0% Javuló utánpótlásbázis követeli meg a
változást.

Licence-szel rendelkező edzők
száma 0 fő 0 fő 0% nem releváns

OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma 8 fő 8 fő 0% Javuló utánpótlásbázis követeli meg a

változást.
Felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek
száma

0 fő 0 fő 0% nem releváns

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma 0 darab 1 darab 0% Hárshegyi úti Külker Sportpark

területén jön létre a fejlesztés
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény 0 m2 1148 m2 0% 1148 m2 területű a sátor

Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma 100 fő 150 fő 50% Javuló utánpótlásbázis követeli meg a

változást.

Nézőszám 30 fő 100 fő 233,33% Javuló utánpótlásbázis követeli meg a
változást

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Változás Megjegyzés

Gyermek
'C' 77 fő 85 fő 10,38% Javuló utánpótlásbázisnak

köszönhető az előrelépés.
Gyermek

'B' 12 fő 20 fő 66,66% Javuló utánpótlásbázisnak
köszönhető az előrelépés.

Gyermek
'A' 20 fő 25 fő 25% Javuló utánpótlásbázisnak

köszönhető az előrelépés.
Országos
Gyermek 2 fő 6 fő 200% Javuló utánpótlásbázisnak

köszönhető az előrelépés.
Országos
Serdülő 11 fő 14 fő 27,27% Javuló utánpótlásbázisnak

köszönhető az előrelépés.
Országos

Ifjúsági 11 fő 14 fő 27,27% Javuló utánpótlásbázisnak
köszönhető az előrelépés.

Felnőtt 24 fő 28 fő 16,66% Javuló utánpótlásbázisnak
köszönhető az előrelépés.

Korosztály Kiindulási
érték Célérték Megjegyzés

Gyermek 'C' 11 helyezés 10 helyezés Javuló eredmények
Gyermek 'B' 12 helyezés 11 helyezés Javuló eredmények
Gyermek 'A' 1 helyezés 1 helyezés Javuló eredmények
Országos
Gyermek 8 helyezés 7 helyezés Javuló utánpótlásbázis eredménye.

Országos
Serdülő 5 helyezés 4 helyezés Javuló eredmények

Országos
Ifjúsági 1 helyezés 1 helyezés Javuló eredmények

Felnőtt 1 helyezés 1 helyezés Javuló eredmények
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A projekt költségvetésének összesítése
 

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás 31 818 753 Ft 30 864 191 Ft 318 187 Ft 636 375 Ft 13 636 609 Ft 44 500 800 Ft 45 455 362 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

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

Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Képzési feladatok
támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Összesen 31 818 753 Ft 30 864 191 Ft 318 187 Ft 636 375 Ft 13 636 609 Ft 44 500 800 Ft 45 455 362 Ft

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része 1% Közreműködői

díj Önerő
Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás 31 818 753 Ft 30 864 191 Ft 318 187 Ft 636 375 Ft 13 636 609 Ft 44 500 800 Ft 45 455 362 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

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

Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Képzési feladatok
támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Összesen 31 818 753 Ft 30 864 191 Ft 318 187 Ft 636 375 Ft 13 636 609 Ft 44 500 800 Ft 45 455 362 Ft
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Nyilatkozat
 

kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további
adatokat kérhet;
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;
kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a
támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
kijelentem,  hogy a Kérelmező végelszámolás,  kényszer-végelszámolás,  vagy kényszertörlési  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;
kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
a Kérelmező nem áll  a  sportigazgatási  szerv által  a  látvány-csapatsport  támogatását  biztosító támogatási  igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és

a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött
közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével –
legalább 2 éve működik és;
az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a
sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr
sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken –
részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között
szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel
köthet  együttműködési  megállapodást  –  kivéve,  ha a felsőoktatási  intézmény keretei  között  több kar  működik,  ilyen esetben
felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos
sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt)  vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti  bajnokság) valamelyik
osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt
vesz.

hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a
lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
hozzájárulok ahhoz,  hogy a MÁK 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;
kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési
programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a
jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
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 jóváhagyást végző -, illetve
az ellenőrző szervezetet;
Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz
beruházással, fejlesztéssel.
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;
tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban
foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.


