
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  ALSÓÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

A kérelmező szervezet rövidített neve  ALSÓÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Gazdálkodási formakód  569

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  18923999-1-19

Bankszámlaszám  11748083-20017383-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzat

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8226  Város  Alsóörs

Közterület neve  Ady Endre  Közterület jellege  utca

Házszám  7  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8226  Város  Alsóörs

Közterület neve  Ady Endre  Közterület jellege  utca

Házszám  7  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 87 447 192  Fax  +36 87 575 056

Honlap  http://www.alsoors.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=992&Itemid=41

 E-mail cím  refendrodi@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tarnai Viktória Vivienne

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 560 62 62  E-mail cím  refendrodi@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kökény Tamás +36 70 636 72 10 kokenytamas@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Alsóörsi Sportcsarnok Alsóörs Önkormányzat Településmőködtetési 25 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1996-12-21

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1996-12-21

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1996
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 3,65 MFt 2 MFt 7 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2,516 MFt 0,5 MFt 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 35,768 MFt 62,614 MFt 60 MFt

Egyéb támogatás 0,692 MFt 5 MFt 4 MFt

Összesen 42,626 MFt 70,114 MFt 72 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 18 MFt 23,1 MFt 20 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 6 MFt 12 MFt 14 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 25,9 MFt 33,7 MFt 35 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,59 MFt 1,18 MFt 2,5 MFt

Összesen 50,49 MFt 69,98 MFt 71,5 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 31,84 MFt 37,76 MFt 36,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

9 938 713 Ft 198 774 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 034 280 Ft 80 686 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

35 444 276 Ft 708 886 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

Az Alsóörsért Közalapítvány 2017/2018-as sportfejlesztési programjában megvalósítani kívánt célok segítségével a korábbi években megkezdett munkát kívánja
folytatni. A Kézilabda - Utánpótlás Központ Alsóörsön 10 éve, 2006-ban kezdte meg tevékenységét. Az azóta megvalósuló magas minőségű szakmai munka
eredményekben is megmutatkozik, többek között magyar bajnoki címek illetve nemzetközi elismerések kísérik munkánkat. A bentlakásos tehetséggondozás 2012 óta
kínálkozik lehetőségként előttünk ugyanis a helyi iskola egyik épülete átalakításra került szálláshellyé. Az általunk kidolgozott szakmai programot kívánjuk folytatni. A
program ’’Zöld-út’’ néven vált ismertté, melynek során az alsóbb évfolyamokon előkészítő csoportok vannak, szivacskézilabda és kézilabda oktatás. Létesítmény
feltételeink kapcsán egyrészt elmondható, hogy utánpótlás-nevelési tevékenységünket a községi önkormányzat kizárólagos tulajdonában, illetve ennek megfelelően
és jellemzően a községi költségvetési intézmények (pl. általános iskolák) vagyonkezelésében lévő létesítményekben végezzük. A 2018/2019-es támogatási
időszakban utánpótlás-nevelési feladatok finanszírozását kívánunk finanszírozni a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretein belül igényelt plusz forrásokból.
Sportfejlesztési programunkkal az utánpótlás csapataink felkészülését és versenyeztetését kívánjuk biztosítani. Sportfejlesztési programunk szerves részét képezi,
hogy a sportolóink részére biztosítsuk a felkészülésükhöz, versenyeztetésükhöz szükséges sporteszközöket, sportfelszereléseket. Ezzel párhuzamosan elvárásként
fogalmazódik meg a játékosaink felé ezen felszerelések megbecsülésének követelménye. Fontosnak tartjuk, hogy a társasági adókedvezmények biztosította
forrásokból megvásárolt eszközök, felszerelések megfelelő karbantartással, ápolással tartós értékként jelentkezzenek a sportszervezetnél. Ugyanakkor
elkerülhetetlen a beszerzett készletek egy részének az évről-évre történő, folyamatos frissítése, pótlása. Az elmúlt támogatási időszakokban megvásárolt eszközök,
felszerelések egy része az idei támogatási időszakban pótlásra, cserére szorul, amelynek az indokai a következők: - amortizáció, elhasználódás - sportolók „cseréje”
(eligazolás, korcsoport lépés) - sportolók növekedése 

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

A térelválasztó elsődleges célja, hogy településünkön a kézilabdázás minden feltételét kielégítő sportlétesítmények rendelkezésre álljanak, amik elősegítik csapataink
felkészülését valamint a mindennapos testnevelésóra mellett teljes üzemidő kihasználással működjenek. A másodlagos oka hosszú távú, ugyanis a beruházás
megtérülési idején túl azon felül, hogy a terembérleti kiadásaink csökkennek, valamint sportolóink és sportmunkatársaink számára jelenleg nem áll rendelkezésre
olyan létesítmény, amely megfelelő lenne a mindennapi igények kielégítésére. 

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

Az Alsóörsért Közalapítvány 2018/2019-es sportfejlesztési programja illeszkedik a Magyar Kézilabda Szövetség stratégiai célkitűzéseihez. Jelen sportfejlesztési
program egyenes folytatása a Közalapítvány 2017/2018-as sportfejlesztési programjának. Mind az utánpótlás-nevelés fejlesztés területén, mind pedig az
infrastruktúra felújítás kapcsán a korábbi években elkezdett munkát kívánjuk folytatni, felhasználva azokat a tapasztalatokat amelyek az eddigi időszakok alapján
rendelkezésre állnak. Célunk továbbra is a tömegesítés elősegítése, valamint a sportág a lehető legszélesebb körben történő népszerűsítése. Jelen kérelmünk
megfogalmazásakor megfelelő módon tájékozódtunk és együttműködő partnereink tapasztalatai is rendelkezésre a konkrét céljaink megfogalmazásakor. Egy
egységes utánpótlás-struktúra elemeit raktuk le az elmúlt nyolc évben, amelyet eddig saját forrásainkból, illetve önkormányzati támogatásokból, helyi vállalkozók
szponzorációjából finanszíroztunk. Céljainkhoz – a játékos piramis szélesítéséhez – elengedhetetlennek tartjuk, hogy az idei támogatási időszakban is kiegészüljenek
ezen források a TAO támogatási rendszer által a sport területébe integrált plusz forrásokkal. Megfogalmazott céljaink és a már kialakított szakmai-működési struktúra
következtében egy kiválogató és gyűjtőközpontként működik az alsóörsi Utánpótlásközpont. A Programunk megvalósításához négy feltétel teljesülésére van szükség:
az általunk kidolgozott és bevezetett „Zöld-út” Program folytatására; a tanulók sikeres, a Központba történő felvételére (tömegesítés); megfelelő létesítmény
feltételekre; illetve a meglévő önkormányzati támogatások TAO és egyéb forrásokkal történő kiegészítésére. Ezek együttállásával megvalósulhat az a szövetségi
elképzelés is, amelynek értelmében elérhetővé kell tenni a kézilabdázást mindenkinek, megfelelő szakmai képzés mellett növelni kell a kézilabdázás tömegbázisát, a
legtehetségesebbnek alternatívaként megfelelő lehetőségeket szükséges biztosítani a további fejlődésre. 

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

Az Alsóörsért Közalapítvány 2018/2019-es sportfejlesztési programjának megvalósulása kedvező hatásokat indukálhat mind a társadalmi, mind pedig a gazdasági
színtéren. Jelen sportfejlesztési program keretein belül 8 munkatárs, sportszakember bérezését kívánjuk megoldani. A sportfejlesztési programunk társadalmilag
különösen hasznos, ugyanis oktatási rendszerünk a korábban a NUPI által ajánlott óratervi háló alapjaira épül. Módosítottuk a Pedagógiai Programunkat, ennek
keretében iskolánkban 8 éve megvalósítottuk a mindennapos testnevelést. A község és a környező települések lakói aktívan részt vesznek a versenyeiken. Nem
csupán a sportot népszerűsítjük, hanem egyúttal közösséget is formálunk. Azt szeretnénk, hogyha a sport, azon belül is a kézilabdázás egy életmód lenne, amelyhez
jelen kérelmünkben kívánjuk a plusz forrásokat biztosítani, amelyek következtében céljaink, célkitűzéseink megvalósítását könnyebben realizálhatnánk, illetve
szélesebb spektrumra emelhetnénk. A sportfejlesztési programunk megalkotásakor figyelemmel voltunk annak fenntarthatóságára és finanszírozhatóságára.
Létesítmény-feltételeink helyi szinten biztosítottak, a megfelelő szakember gárda a rendelkezésünkre áll, így ezek nem jelentenek kockázatot a terveink
megvalósulásában. Célunk a térség meghatározó kézilabda központjává válni, amely helyi és régiós szinten is kedvező hatásokat válthat ki, mind gazdasági, mind
pedig társadalmi téren.

be/SFPHPM01-06174/2018/MKSZ

2018-06-28 08:56 5 / 28



Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

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

2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai eszközök Laptop db 2 250 000 Ft 500 000 Ft

Informatikai eszközök Televízió db 2 200 000 Ft 400 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő db 1 13 000 000
Ft

13 000 000 Ft

13 900 000 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop Mindennapi szakmai munka elősegítése és az eszközpark korszerűsítése, fejlesztése.

Televízió Mindennapi szakmai munka elősegítése és az eszközpark korszerűsítése, fejlesztése.

Mikrobusz 8+1 fő Számos bajnokságban mérettetnek meg csapataink, mely során magas a személyszállítással kapcsolatos kiadásunk. Ennek a
csökkentésére és a rugalmas utazási lehetőségek megteremtésére lenne alkalmas, amennyiben egy 8+1 fős csapatbuszt be
tudnánk szerezni.

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

9 640 552 Ft 99 387 Ft 198 774 Ft 9 938 713 Ft 4 259 448 Ft 14 098 774 Ft 14 198 161 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Projektelem
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.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

TEB Bútorok,
berendezések,
térelválasztó
függöny

kettősfalú grabó térelválasztó 2019-02-01 2019-04-30 2019-04-30 5 642 229 Ft

5 642 229 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

kettősfalú grabó térelválasztó 8226
Alsóörs
Alkotmány utca
3

519/3 önkormányzati A sportcsarnok magas igénybevétele miatt, ez a
térelválasztó lehetővé tenné, hogy több csapat együtt
edzenek, így könnyebb lenne az edzések szervezése.

2018/19 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. 3 913 252 Ft 40 343 Ft 80 686 Ft 4 034 280 Ft 1 728 977
Ft

5 722 915 Ft 5 763 258 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-04-27 07:43:42

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 0 0 0 0

U9 0 0 0 0

U10 0 0 1 1

U11 0 0 4 3

U12 0 0 9 7

U13 0 0 16 9

U14 4 0 13 6

U15 0 0 22 8

serdülő 9 0 26 6

ifjúsági 7 0 14 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 20 0 105 40
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-04-27 07:43:45

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 0 0 - -

U8 0 0 0 0

U9 0 0 1 0

U10 0 1 0 0

U11 0 - 0 0

U12 - 1 0 0

U13 0 - 0 1

U14 - 1 0 0

U15 - - - 1

serdülő 0 0 0 0

ifjúsági 0 0 0 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 3 1 2
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

U13, U15, U9 Nem
releváns

0 0 Ft 200 000 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Iskola U13, U15,
U9

12 000 Ft 48 10 480 5 760 000 Ft

Sportcsarnok U13 12 000 Ft 20 10 200 2 400 000 Ft

Sportcsarnok U15 12 000 Ft 40 10 400 4 800 000 Ft

Sportcsarnok U9 12 000 Ft 20 10 200 2 400 000 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Technikai vezető Mészáros Károly EKHO 8 12 150 000 Ft 29 250 Ft 2 151 000 Ft

Edző 976 BRANDT TAMÁS EKHO 4 12 200 000 Ft 39 000 Ft 2 868 000 Ft

Edző 1765 FERENCZY
GÁBOR

EKHO 8 12 50 000 Ft 9 750 Ft 717 000 Ft

Sportmunkatárs Horváthné Balogh
Rita

Egyéb 8 12 150 000 Ft 26 325 Ft 2 115 900 Ft

Sportmunkatárs Novák Katalin Egyéb 8 12 50 000 Ft 8 775 Ft 705 300 Ft

Edző 976 BRANDT TAMÁS EKHO 4 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

Mészáros Károly 1956-01-30 Nem rel. Nem rel. U13, U15, U9

BRANDT TAMÁS 1964.12.31. B Nem rel. U13

FERENCZY GÁBOR 1960.04.06. D Nem U9

Horváthné Balogh Rita 1979-10-06 Nem rel. Nem rel. U13, U15, U9

Novák Katalin 1978-12-16 Nem rel. Nem rel. U13, U15, U9

BRANDT TAMÁS 1964.12.31. B Nem rel. U15
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 200 000 Ft

Személyszállítási költségek 2 000 000 Ft

Nevezési költségek 400 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 15 360 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 4 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 12 859 200 Ft

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

Összesen 38 319 200 Ft

2018/19 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)

34 380 947 Ft 354 443 Ft 708 886 Ft 35 444 276 Ft 3 938 253 Ft 39 028 086 Ft 39 382 529 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

198 774 Ft 198 774 Ft 99 387 Ft 298 161 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 80 686 Ft 80 686 Ft 40 343 Ft 121 029 Ft

Utánpótlás-nevelés 708 886 Ft 708 886 Ft 354 443 Ft 1 063 329 Ft

Összesen 988 346 Ft  1 482 519 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A Sportegyesület közreműködői szerződést kötött egy gazdasági társasággal mely gazdasági társaság a 2018/19-es támogatási időszakban
ellátja a sportszervezet által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével, összeállításával, a
program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A Sportegyesület közreműködői szerződést kötött egy gazdasági társasággal mely gazdasági társaság a 2018/19-es támogatási időszakban
ellátja a sportszervezet által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével, összeállításával, a
program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.

Utánpótlás-
nevelés

A Sportegyesület közreműködői szerződést kötött egy gazdasági társasággal mely gazdasági társaság a 2018/19-es támogatási időszakban
ellátja a sportszervezet által a Magyar Kézilabda Szövetség felé benyújtandó sportfejlesztési kérelem előkészítésével, összeállításával, a
program megvalósításával, a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.
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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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Alsóörs, 2018. 06. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tarnai Viktória Vivienne (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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. 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;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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);

13. 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;

14. 14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. 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;

17. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

g. 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;

18. 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.

19. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

20. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

21. 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: Alsóörs, 2018. 06. 28.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Tarnai Viktória Vivienne (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó ALSÓÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a ALSÓÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☑ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Önkormányzat

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, 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. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Alsóörs, 2018. 06. 28.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Tarnai Viktória Vivienne (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Alsóörs, 2018. 06. 28.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda

Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Alsóörs, 2018. 06. 28. Tarnai Viktória Vivienne 
elnök 

ALSÓÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

be/SFPHPM01-06174/2018/MKSZ

2018-06-28 08:56 21 / 28



Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Kelt: Alsóörs, 2018. 06. 28.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 13 553 804 Ft 139 730 Ft 279 460 Ft 13 972 993 Ft 5 988 425 Ft 19 821 689 Ft 19 961 419 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 640 552 Ft 99 387 Ft 198 774 Ft 9 938 713 Ft 4 259 448 Ft 14 098 774 Ft 14 198 161 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 913 252 Ft 40 343 Ft 80 686 Ft 4 034 280 Ft 1 728 977 Ft 5 722 915 Ft 5 763 258 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

34 380 947 Ft 354 443 Ft 708 886 Ft 35 444 276 Ft 3 938 253 Ft 39 028 086 Ft 39 382 529 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 47 934 751 Ft 494 173 Ft 988 346 Ft 49 417 269 Ft 9 926 678 Ft 58 849 775 Ft 59 343 948 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (48 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1524570970.pdf (Szerkesztés alatt, 178 Kb, 2018-04-24 13:56:10) fe107d5fa91aacf025b42a3b6ed680aaff14ff08fa817c549c341ed47c3115bc

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)

alairastarnai_1524486794.pdf (Szerkesztés alatt, 495 Kb, 2018-04-23 14:33:14) 21e0662702e853a4e502c10e7d76f0d386192cef5e6deaa9ea92c12e4f155701

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

szerzodestervberletidij_1524486865.pdf (Szerkesztés alatt, 477 Kb, 2018-04-23 14:34:25)
a1806e23ee4defa0385c9dfe6b494e4fb023606f195e1a4154c3a67c857ebf24

berletiszerzodessportcsarnok_1524486877.pdf (Szerkesztés alatt, 456 Kb, 2018-04-23 14:34:37)
aee8410564162aad9fe358ba21eb1ecb5e998c87c35f216ccd186655b495b9f7

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

ujmicrosoftword-dokumentum_1530168970.docx (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-06-28 08:56:10)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1524662945.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2018-04-25 15:29:05)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)

muszakipenzugyiutemezes_1524648251.pdf (Szerkesztés alatt, 229 Kb, 2018-04-25 11:24:11)
b0b30836a86978a16777d844180af287e917e5bf77471af0a8b6e1d609234fb0

ujmicrosoftword-dokumentum_1530168962.docx (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-06-28 08:56:02)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

ujmicrosoftword-dokumentum_1530168967.docx (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-06-28 08:56:07)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1524662943.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2018-04-25 15:29:03)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

ujmicrosoftword-dokumentum_1530168965.docx (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-06-28 08:56:05)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1524662941.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2018-04-25 15:29:01)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Egyéb dokumentumok

kozalapitvanyboxercombi_1524570462.doc (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2018-04-24 13:47:42)
439cf3ca37694362b0021c1d1d9f717492f75011ab3c18ba48785cf13716ed88

hasznositassportcsarnok_1524663115.pdf (Szerkesztés alatt, 253 Kb, 2018-04-25 15:31:55)
999ce8075e00e9929d76a97b52b39264941fac4605e7947ce3837de7da3219f0

bevetelsportcsarnok_1524663115.pdf (Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2018-04-25 15:31:55)
ab549a5fc381e29f3eb35d3f1c1f84f223d7baa3e70e95e96514c6bc1ac196d2

kozalapitvanyboxercombiarajanlat_1529668250.doc (Hiánypótlás melléklet, 124 Kb, 2018-06-22 13:50:50)
5c87542703a62485b331f451bde8a300d919f392c5eca45c83312a7600d51da3

taonyilatkozat_styluszrt_alsoorsert_1529668860.pdf (Hiánypótlás melléklet, 254 Kb, 2018-06-22 14:01:00)
095a55a240a93b7ad0ea8443e08634b59301f9e3efef5693f053d758858ade61

terelvalaszto-altalanosszerkezet_1529668861.pdf (Hiánypótlás melléklet, 200 Kb, 2018-06-22 14:01:01)
7525caf7abb7f83d08954dd885346b48732b484802ed7513aab55813234f5dff

epitesiszakvelemeny_1529668861.pdf (Hiánypótlás melléklet, 431 Kb, 2018-06-22 14:01:01)
4f8bc238553561f2c104567808c4d51b59a9c117aef6876608f4fec681ccac18

alsoors-terelvalasztoarajanlat_1529668862.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2018-06-22 14:01:02)
2b28d32843c77f487a3136e0685b875067114e26d3f706efecbf12b576b80edf

tulajdonosinyilatkozat_1524741273.pdf (Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2018-04-26 13:14:33)
6168b9cdc96cf7a065c71fac7ffa32527b27c055aae0609b8c2bec6d89d7a632

buszhoznyilatkozat_1530108648.pdf (Hiánypótlás melléklet, 275 Kb, 2018-06-27 16:10:48)
438d277eac7697f2c83bef20e07cc24180b63596fa856d486e62b81f8e4a306b

onkhatarozattao-hoz_1530108649.pdf (Hiánypótlás melléklet, 195 Kb, 2018-06-27 16:10:49)
67f85678f8e39bf284dbf8c08747ec8ab182431ddb63efc29df0109898269307

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1524581970.pdf (Szerkesztés alatt, 738 Kb, 2018-04-24 16:59:30) 89ab2ffaea07794a04c6c1d0ef6ea00e74a24a407c46181c0f618241b39c0f7d

emmi_1529667922.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-06-22 13:45:22) e56f97b8a1caeb796ba70c41f4801c04e2a6e468753cda7abf4952c987812b62

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
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kivonat20180424_1524570908.pdf (Szerkesztés alatt, 843 Kb, 2018-04-24 13:55:08) 0cc806f7051c1a5e8c0983172cfb2998cd543be4cce2cde40c1cb0d022f2c1e9

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

25000_1524663354.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2018-04-25 15:35:54) f1689e28135f5eb8de54b2e11e8c17b3f345e834ed782ec015bcb24b7339a504

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

ujmicrosoftword-dokumentum_1530168972.docx (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-06-28 08:56:12)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

tulajdonilap2018_1524647048.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-25 11:04:08) cce344afa86fcdddf46546db957e88417438e17586fa1e85153a08366e88b01f

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

nav_1524486787.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2018-04-23 14:33:07) dc3629e2eab5fe67c7533d9c3f1724e1b27dd84e87d0f7a8a67915d45c82e16e

koztart_opten_kerelem_001_06174_201_1524570876.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-24 13:54:36)
fcab83b50c1ca0402d7fe43ba6e7538427f5dd1b006e111c1f9bc2912f14cef0

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1524570919.pdf (Szerkesztés alatt, 694 Kb, 2018-04-24 13:55:19) c8e7d4fd1905248bcbff9ae86ab8d7667eb32646b4b58c7f656b4de7a1b415e1

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

ujmicrosoftword-dokumentum_1524662938.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2018-04-25 15:28:58)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1530168957.docx (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-06-28 08:55:57)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

ujmicrosoftword-dokumentum_1524662936.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2018-04-25 15:28:56)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1530168955.docx (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-06-28 08:55:55)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

ujmicrosoftword-dokumentum_1524662933.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2018-04-25 15:28:53)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1530168951.docx (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-06-28 08:55:51)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

tulajdonilap2018_1524646993.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-25 11:03:13) cce344afa86fcdddf46546db957e88417438e17586fa1e85153a08366e88b01f

ujmicrosoftword-dokumentum_1530168953.docx (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-06-28 08:55:53)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

ujmicrosoftword-dokumentum_1524662917.docx (Szerkesztés alatt, 0 B, 2018-04-25 15:28:37)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

ujmicrosoftword-dokumentum_1530168948.docx (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-06-28 08:55:48)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

terelvalasztoktgterv_1524648138.pdf (Szerkesztés alatt, 398 Kb, 2018-04-25 11:22:18)
0fbb7c3647550e4a54183d9af66b66db88c383d872f91e91d1789eeb4ac644ec

ujmicrosoftword-dokumentum_1530168958.docx (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-06-28 08:55:58)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszakileiras_1524648053.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2018-04-25 11:20:53) 859d19abc0b608a0455ac1f7315ce82b309cedc9fb8726cfc93386c7cffd75cd

ujmicrosoftword-dokumentum_1530168960.docx (Hiánypótlás melléklet, 0 B, 2018-06-28 08:56:00)
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

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

novakkatalin_1529668056.pdf (Hiánypótlás melléklet, 198 Kb, 2018-06-22 13:47:36)
603a3ebfbe5cb0822a0ed4bf256ad750c4c7516eb5efa162315d3e94ec0e2648

h.b.rita_1529668057.pdf (Hiánypótlás melléklet, 199 Kb, 2018-06-22 13:47:37) 9afba3a9d579e38fa1e16008fec4d5567d804c58df285fcf4ba0b1c5d5f9f830
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