
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  BUDAÖRSI DIÁK SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  BDSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által
szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet

Gazdálkodási formakód  521

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

Adószám  19169022-1-13

Bankszámlaszám  11742173-20004752-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2040  Helység  BUDAÖRS

Út / utca  SZABADSÁG  Házszám  162

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2040  Helység  BUDAÖRS

Út / utca  SZABADSÁG  Házszám  162

Telefon  +36 23 420 539  Fax  -

Honlap  www.bdsebasket.hu  E-mail cím  torok.zsofi@bdsebasket.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  ÁRENDÁS PÉTER

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ELNÖK

Mobiltelefonszám  +36 20 433 69 69  E-mail cím  arendasp@illyes-
bors.sulinet.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

REGŐCZYNÉ JUHÁSZ ILDIKÓ +36 20 570 30 21 regildi@gmail.com

TÖRÖK ZSÓFIA +36 70 637 13 11 torok.zsofi@bdsebasket.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
LOGOPÉDIAI INTÉZET

BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

24 Felk. és
versenyeztetés

1.SZ.ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

8 Felkészülés

KESJÁR CSABA ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

12 Felkészülés

ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

6 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1989-12-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1989-12-11

A jogelőd szervezet neve (amennyiben 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 Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 39,471 MFt 49,5 MFt 73 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 7,462 MFt 8,12 MFt 8,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 4,304 MFt 6,84 MFt 31,771 MFt

Egyéb támogatás 3,298 MFt 4,57 MFt 4,5 MFt

Összesen 54,535 MFt 69,03 MFt 117,771 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 22,281 MFt 23,73 MFt 36 MFt

Működési költségek (rezsi) 12,481 MFt 14,45 MFt 24 MFt

Anyagköltség 15,603 MFt 18,59 MFt 35 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 7,14 MFt 8,52 MFt 15 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,17 MFt 3,25 MFt 7,771 MFt

Összesen 58,675 MFt 68,54 MFt 117,771 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 58,675 MFt 60,73 MFt 102 MFt

Működési költségek (rezsi) 12,481 MFt 15,45 MFt 24 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 32 685 447 Ft 653 709 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk a 2014/2015-ös szezonban nem csak mennyiségi, hanem minőségi fejlődése is folytatódott. Ebben a szezonban az U14-es, az U16-os, valamint az U18-
as korosztállyal is elindultunk az országos bajnokságban. E mellett U17 és U19 korosztályban indultunk Pest Megyei Bajnokságban. Létszámunk folyamatosan
emelkedik. 2013 őszén két iskolában, nyolc első osztályban indítottuk el labdás ügyességfejlesztő foglalkozásainkat. Ezt a programot ebben az évben is folytattuk, így
már első és második osztályban is tartjuk ezeket a foglalkozásokat. Programunk szerint általános iskola negyedik osztályáig építjük fel az iskolai programunkat a minden
napos testnevelés keretei között. Amennyiben az edzői létszámunk lehetővé teszi folyamatosan vonunk be iskolákat a programba. Óvodás programunk töretlen sikerrel
üzemel. Az országos bajnokságok mellett lehetőségünk volt a 2000/2001-es korosztályunkat kipróbálni nemzetközi porondon is, mellyel értékes tapasztalatokat
szereztek mind a játékosok, mind a szakmai stáb. A nemzetközi kapcsolatok kiépítése gőzerővel folyik. az immár hagyományos Pünkösd Kupánk egyre több
korosztállyal, létszámmal és nemzetköziként folytatódik. Létesítmény helyzetünkön javítani kell. 2014 őszétől újabb két helyi iskolában sikerült megvetni a lábunkat.
Sajnos még ez is kevés. Gyermek létszámunk folyamatosan emelkedik és folyamatosan terem és edzőhiánnyal küzdünk. 

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

- 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2015. július 1- 2016. június 30. 2015. július 4 - július 10. Napközis és bentlakásos tábor 2015. július 05- 26 Pihenő 2015. augusztus 3 - 31. Nyári felkészülési időszak
(Benne: motorikus tesztek, a gyermekek fejlettségének mérése /magasság, testsúly, karfesztávolság/, sportpszichológiai foglalkozások, elméleti foglalkozások,
felkészülési és edzőmérkőzések itthon és külföldön) 2015. szeptember 1. – december 31. I. munka szakasz a KÉPZÉSI TERV alapján (Benne: sportorvosi vizsgálat,
motorikus tesztek, a gyermekek fejlettségének mérése /magasság, testsúly, karfesztávolság/, sportpszichológiai foglalkozások, elméleti foglalkozások, felkészülési és
edzőmérkőzések, kupák itthon és külföldön) 2016. január 1. – május 15. II. munka szakasz a KÉPZÉSI TERV alapján (Benne: sportorvosi vizsgálat, motorikus tesztek, a
gyermekek fejlettségének mérése /magasság, testsúly, karfesztávolság/, sportpszichológiai foglalkozások, elméleti foglalkozások, felkészülési és edzőmérkőzések, kupák
itthon és külföldön) 2016. május 16. –június 30. III. munka szakasz a KÉPZÉSI TERV alapján (Benne: motorikus tesztek, a gyermekek fejlettségének mérése /magasság,
testsúly, karfesztávolság/, sportpszichológiai foglalkozások, elméleti foglalkozások) 

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

Egyesületünk az elmúlt három évben sokat fejlődött létszámban, eredményességben egyaránt. Jelenlegi pályázatunk is tartalmazza azokat az elemeket, amiket az előző
pályázatokban is szerettünk volna megvalósítani, de sajnos forrás hiányában ez nem sikerült. Ezért szeretnénk elérni, hogy reális pályázatunkkal megkapjuk az igényelt
összeget. Budaörsön körvonalazódik egy utánpótlás központ. A vonzás körzetből folyamatosan érkeznek a budaörsi iskolákba gyerekek, akik egy idő után itt folytatják
sportpályafutásukat is. Egyesületünk előre haladott tárgyalásokat folytat a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiával egy szakmai együttműködésről. A 2015/2016-os
szezonban is indítunk csapatokat az országos bajnokságokban. U14-ben egy csapattal, U16-os, valamint U18-as korosztályban pedig két-két csapattal kívánunk
szerepelni. E mellett a Pest Megyei Bajnokságban is indítunk csapatokat. Az országos szereplések mellett szeretnénk sportolóinknak még több nemzetközi
megmérettetési lehetőséget biztosítani, így több hazai rendezésű és külföldi nemzetközi tornán való részvétel szerepel a terveink között. Erre a következő szezon során
szeretnénk a pályázati pénzből megfelelő összeget elkülöníteni. Céljaink: - a minőségi versenyzői létszám növelése - kosárlabda tanfolyamok szervezése - nemzetközi
kapcsolatok kiépítése - a képzéshez szükséges eszközállomány javítása - szakemberek anyagi megbecsülése - eredményesség növelése - a sportág népszerűsítése
Szakmai cél: - magasan képzett játékosok nevelése - utánpótlás bázis kibővítése, fejlesztése - a sporton keresztül a fiatalok nevelése - kosárlabda pártoló, támogató
bázis kialakítása A képzéshez szükséges háttér biztosítása: - képzés a KÉPZÉSI TERV alapján, egységes koncepcióval, egységes elvek alapján - szakember-állomány
bővítése - megfelelő eszközök biztosítása - a fejlődés, a teljesítmény rendszeres mérése, ellenőrzése – megfelelő szintű és mértékű versenyeztetés - szakmai téren
megfelelő, hosszú távú perspektíva biztosítása 

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

Társadalmi hatásként említhető az ifjúság egészségmegőrzésében, a sportra, a rendszerességre nevelésben betöltött fontos szerepe. A gyerekek, családok
életmódjának, életformájának megváltoztatása, átalakítása. Egyesületünkben a szülők rendszeresen részt vesznek rendezvényeinken. Egyesületünk Budaörsön nagy
elismertségnek örvend és azon munkálkodunk, hogy országosan és nemzetközileg is hasonló legyen ismertségünk, elismertségünk. Gazdasági hatás: - a költségek
átgondolt tervezésével a képzés és a költséghatékonyság arányának optimalizálása - az edzők társadalmi, szakmai elismertségének, megbecsülésének elfogadása - a
támogatói, pártolói kör szélesítése, a kosárlabdába áramló anyagi eszközök növelése Várható előnyök: - a sportolói bázis szélesítése - a képzés színvonalának emelése
(KÉPZÉSI TERV) - a gyerekek mozgásigényének jótékony célú átmentése, a csavargás és a drogok helyett a pályákra hozni a gyerekeket, tartalmas és sikeres
programot kínálva az önmegvalósításra Minimális kockázat: - a költségvetés átgondolt, fenntartható, előre mutató - a program során általában jellemző kockázat nem
nagyobb, mint a társadalom egyéb területein

be/SFPMOD01-04086/2015/MKOSZ

2023-02-23 02:36 4 / 21



Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettség Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 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

2015/16 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 Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2015/16 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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?

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcím 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 résztvevő játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 0 25 0 Nincs

U12 0 25 0 Nincs

U14 24 10 1 Országos

U16 45 22 3 Országos

U18 30 24 2 Országos

U20 12 0 0 Megyei

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 111 106 6
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés sportmez+nadrág szett 40 5 065 Ft 202 600 Ft

Sporteszköz verseny kosárlabda db 1 12 800 Ft 12 800 Ft

Pályatartozék kosárgyűrű háló db 14 2 172 Ft 30 408 Ft

Sportfelszerelés sportmez+nadrág szett 25 5 322 Ft 133 050 Ft

Sportfelszerelés sportmez db 7 5 300 Ft 37 100 Ft

Sporteszköz zárható labdatartó kocsi db 3 57 069 Ft 171 207 Ft

Sportfelszerelés sportmez+nadrág szett 40 6 001 Ft 240 040 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő mez db 10 5 997 Ft 59 970 Ft

Sporteszköz verseny kosárlabda (BGG7X) db 45 18 700 Ft 841 500 Ft

Sporteszköz verseny kosárlabda (BGG6X) db 34 18 700 Ft 635 800 Ft

Sporteszköz tréning/verseny kosárlabda (BGM5X) db 120 12 990 Ft 1 558 800 Ft

Sporteszköz labdatartó kocsi db 4 33 990 Ft 135 960 Ft

Sporteszköz jelölő mez (GVR) db 40 2 990 Ft 119 600 Ft

Sporteszköz jelölő mez (GVR1) db 40 2 990 Ft 119 600 Ft

Sportfelszerelés kosárlabda cipő pár 60 17 590 Ft 1 055 400 Ft

Sporteszköz jelölő mez db 90 821 Ft 73 890 Ft

Sporteszköz zárható labdatartó kocsi db 1 96 370 Ft 96 370 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma
az évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
LOGOPÉDIAI INTÉZET

U16 5 080 Ft 30 11 330 1 676 400 Ft

HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
LOGOPÉDIAI INTÉZET

U16 5 080 Ft 30 11 330 1 676 400 Ft

1.SZ.ÁLTALÁNOS ISKOLA U18 10 160 Ft 12 10 120 1 219 200 Ft

ILLYÉS GIMNÁZIUM U16 3 810 Ft 24 9 216 822 960 Ft

KESJÁR CSABA ÁLTALÁNOS ISKOLA U14 7 620 Ft 15 11 165 1 257 300 Ft

KESJÁR CSABA ÁLTALÁNOS ISKOLA U14 7 620 Ft 15 11 165 1 257 300 Ft

HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
LOGOPÉDIAI INTÉZET

U18 5 080 Ft 17 11 187 949 960 Ft
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 524 095 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 300 000 Ft

Személyszállítási költségek 1 535 000 Ft

Nevezési költségek 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 4 795 685 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 440 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 8 859 520 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 920 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 9 862 300 Ft

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

Összesen 35 336 600 Ft

2015/16 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)

31 704 884 Ft 326 854 Ft 653 709 Ft 32 685 447 Ft 3 631 716 Ft 35 990 309 Ft 36 317 163 Ft
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Általános Képzés

2015/16 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
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes

költségei (Ft)

Összesen

2015/16 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

be/SFPMOD01-04086/2015/MKOSZ

2023-02-23 02:36 11 / 21



Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes

költségei (Ft)

Összesen

2015/16 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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Versenyeztetés

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos
költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Utánpótlás-nevelés 653 709 Ft 653 709 Ft 326 854 Ft 980 563 Ft

Összesen 980 563 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a
velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -
Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, -
egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: BUDAÖRS, 2023. 02. 23.
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Nyilatkozat 2

Alulírott ÁRENDÁS PÉTER (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 a jogszabályban meghatározott 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. 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: BUDAÖRS, 2023. 02. 23.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-05-31 20:58:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-20 17:42:09

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-05-31 20:59:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-05-31 21:00:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

Kelt: BUDAÖRS, 2023. 02. 23.
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0 5 9 80%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0 3 7 133%

Edzőtáborok száma db 0 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 12 12 0%

U18 fő 0 24 24 0%

U17 fő 0 30 30 0%

U16 fő 0 37 40 8%

U15 fő 0 30 40 33%

Egyéb indikátorok

U14 fő 0 34 40 18%

U13 fő 0 15 25 67%

U12/11 fő 0 50 70 40%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

31 704 884 Ft 326 854 Ft 653 709 Ft 32 685 447 Ft 3 631 716 Ft 35 990 309 Ft 36 317 163 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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 31 704 884 Ft 326 854 Ft 653 709 Ft 32 685 447 Ft 3 631 716 Ft 35 990 309 Ft 36 317 163 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 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)

budaorsi_dse_alairasi_cimpeldany_20_1429544529.pdf (Szerkesztés alatt, 468 Kb, 2015-04-20 17:42:09)
d79815cdac8f702ab3ae5644f7def126d40639e1ffc09afdc7869b50143eba5c

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

bdse_birosagikiv..2016.05.23_1464721100.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 70 Kb, 2016-05-31 20:58:20)
ace9dfdb210de6e1ff44c250d5503da8bb48e7f63081e35a6bc987a99b2bdcd8

budaorsi_dse_birosagi_kivonat_2015._1429544513.pdf (Szerkesztés alatt, 930 Kb, 2015-04-20 17:41:53)
a526a29c966969da53d2a0e594c0b7d63d54b261c9eb48666ef5c6457355d78d

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

bdse.mkoszdijutalas.modositas_1464721220.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 40 Kb, 2016-05-31 21:00:20)
85923e542fe5b3f5229c3b923b960780aa915221cc410c8c1cfc0be41101e484

bdse_utalas_mkosz_kozig.dij.15-16_1430243083.pdf (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-28 19:44:43)
207ab0022f52deefb0156d422a889cbe80f59f1449e557b037155ae8e6ea4cea

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

bdse_navkivonat2016.05_1464721143.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-31 20:59:03)
cb566195679c27d0eef0f05f0bd6ee1d02d689f7caa4f331f4f3194b5e06e371

nav_igazolas_budaorsi_diak_sport_eg_1429544541.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-20 17:42:21)
1db2fbffddbafde4883ca29267ee3d07da1299aef591f0d94bf8d0b36a991df2
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