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997 394A program megvalósításának költsége összesen:

967 894Beszerzések, beruházások, felújítások3

29 500Anyagjellegű ráfordítások2

Személyi jellegű ráfordítások1

Összesen (HUF)Kiadások megnevezéseSorszám

Program költségei a részletes költségterv alapján

1.2 Költségek és források megtekintése

1.1.7A megvalósítani kívánt cél rövid
tartalmi leírása:

HUF997 3941.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

1.1.5 A finanszírozás típusa:

2022.12.31.1.1.4 Befejező időpontja:

2021.01.01.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása1.1.1 A pályázati kiírás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó adatai -
SP231 - Várakozás hatályos szerződés csatolására

Eszköz és felszerelések
beszerzése a Palota-Vidék
2000 Öskü FC sportolóinak

Cím:3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatásaTárgy:

FCA/4070/2021Iktatószám:A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
keretében „civil közösségi tevékenységek és
feltételeinek támogatása” (2021.)

Kiírás:

19-02-00
01600

Nyilv. szám:Magyar Falu Program Falusi Civil Alap (2021)Program:

18924763-1-1
9

Adószám:Magyarország, 8191 Öskü, Szabadság tér, 1.
(Veszprém megye)

Székhely:

palotavidek2000@gmail.comE-mail cím:Palota-Vidék 2000 Öskü FC (H1008961)Név:

Eszköz és felszerelések beszerzése a Palota-Vidék 2000 Öskü FC sportolóinak

A Palota-Vidék 2000 Öskü FC 50 fős labdarúgócsapatainak a megyei másodosztályú bajnokság hazai
mérkőzésin használatos felszerelések beszerzését terveztük: 18 db felnőtt Puma melegítő szettet és 18
db Puma ifjúsági melegítő szettet és 36 db Puma hátizsákot mindennapi teendőihez és
egészségmegóvásához (Öskü 088/10 hrsz.). A tervezett és teljesített edzésmunka elemzéséhez
elengedhetetlen a mobil informatikai eszközök használata, ehhez terveztünk bezerezni egy DELL
Vostro 3501 laptopot legális szoftverrel együtt (i3 10th Gen.,8GB DDR4 RAM, 256 GB M.2 SSD, Win10 -
Professional).
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1.2.3.13.b Házszám/Postafiók:1.2.3.13.a Házszám/Postafiók:

Szabadság tér2.3.12.b Utca:Szabadság tér2.3.12.a Utca:

Veszprém megye2.3.11.b Megye/Járás/Régió:Veszprém2.3.11.a Megye/Járás/Régió:

2.3.10.b Település:2.3.10.a Település:

2.3.9.b Irányítószám:2.3.9.a Irányítószám:

Magyarország2.3.8.b Ország:Magyarország2.3.8.a Ország:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.3.7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:

A pályázó értesítési címe

1.2.3.6.b Házszám/Postafiók:1.2.3.6.a Házszám/Postafiók:

Szabadság tér2.3.5.b Utca:Szabadság tér2.3.5.a Utca:

Veszprém megye2.3.4.b Megye/Járás/Régió:Veszprém megye2.3.4.a Megye/Járás/Régió:

2.3.3.b Település:2.3.3.a Település:

2.3.2.b Irányítószám:2.3.2.a Irányítószám:

Magyarország2.3.1.b Ország:Magyarország2.3.1.a Ország:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

A pályázó székhelye

2.3 Elérhetőségek

2.1.15 Statisztikai számjel:

2.1.14 Pályázó OM azonosítója:

2.1.13 Gazdálkodási forma (GFO) kód:

202 - Egyéb civil szervezetek2.1.12 Partnerszektor kód:

2.1.11 Az általános forgalmi adó (ÁFA)
visszaigénylésére a pályázó szervezet jogosult:

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Ifjúsági2.1.9 További tevékenységi területei:

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

2.1.8 Tevékenységi területe:

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

2.1.7 A pályázó szervezet működési formája:

2.1.6 A pályázó szervezet megalakulásának
dátuma:

19-02-00016002.1.3 Nyilv. szám:18924763-1-192.1.2 Adószám:

2.1.1.b Pályázó teljes neve:2.1.1.a Pályázó teljes neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.1 Személyes adatok

Palota-Vidék 2000 Öskü FC Palota-Vidék 2000 Öskü FC

1997.06.11.

Civil szervezet (egyesület, alapítvány, civil társaság), és az általuk alapított, illetve
fenntartott jogi személyiségű intézmény

Egyéb

sport

521 - Sportegyesület

8191 8191

Öskü Öskü

8191 8191

Öskü Öskü
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2.8 Banki adatok

2.7.8 E-mail cím:

+363033146222.7.7 Mobil telefonszám:+363033146222.7.6 Telefonszám:

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

2.7.5 Beosztása:

2.7.4 Születési dátum:

2.7.3.b Utóneve:2.7.3.a Utóneve:

2.7.2.b Családi neve:2.7.2.a Családi neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.7.1.a A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:

Kapcsolattartó teljes neve

2.7 Kapcsolattartó adatai

Igen2.6.8 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:

2.6.7 E-mail cím:

+363033146222.6.6 Telefonszám (mobil):2.6.5 Telefonszám:

Elérhetősége

-Egyéb esetén (magyarul):

2.6.4 Beosztása:

2.6.3 Születési dátum:

2.6.2.b Utóneve:2.6.2.a Utóneve:

2.6.1.b Családi neve:2.6.1.a Családi neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztéseHornyák György2.6.0 Választás a törzsadatból:

Képviselő teljes neve

2.6 Törvényes képviselő személyes adatai

2.4.1 Kötelezettségvállalóval azonos?

2.4 Kötelezettségvállaló

osku.hu2.3.17 Honlap:2.3.16 E-mail cím:

+363033146222.3.15 Telefonszám (mobil):+363033146222.3.14 Telefonszám:

Elérhetőség

palotavidek2000@gmail.com

Igen

Hornyák Hornyák

György György

1976.01.08.

elnök

+36303314622

hornyakgyorgy76@gmail.com

Hornyák Hornyák

György György

1976.01.08.

elnök

hornyakgyorgy76@gmail.com
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Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben tévesen nyilatkoznak, és ennek következtében nem a kívánságuknak megfelelő devizanemben kerül
átutalásra a támogatási összeg az Önök által megjelölt fizetési számlára, azért a BGA Zrt. semmilyen (sem jogi, sem anyagi) felelősséget nem vállal.

Az alábbi devizanemben kérem a támogatás utalását:

Az elsődlegesként megjelölt számla az alábbi devizanemek fogadására alkalmas:

2.9 Kifizetéssel kapcsolatos adatok

Elsődleges számla?

Devizaszámla pénzneme (Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alapból mindig HUF-ból indul az utalás, ha az ország hivatalos devizája és a HUF között még egy
devizanem van beiktatva – pl. EUR,USD-, az minimum két devizaváltást jelent!)

2.8.6 A számlavezető bank
neve:

2.8.5 A számlavezető bank SWIFT
kódja:

2.8.4 Devizaszámla pénzneme:2.8.3 IBAN (nemz.-i) számlaszám:

2.8.1.b Számlatulajdonos neve:2.8.1.a Számlatulajdonos neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Pályázó2.8.0 Számlatulajdonos típusa:

Palota-Vidék 2000 Öskü FC Palota-Vidék 2000 Öskü FC

HU35 7320 0189 1610 5159
0000 0000

HUF

TAKBHUHB Takarékbank

HUFEURUSDCAD
AUDCHFCZKDKK
GBPJPYNOKPLN
SEKEGYEB

HUF
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Megjegyzés
Megvalósítás

vége
Megvalósítás

kezdeteHelyszíne
Ország / Megye / Település

Projekt tevékenység

3.1.2 Tevékenység(ek) futamidő szerint

(Az alábbi táblázatban megjelenő első sor nem szerkeszthető. Az "Új tevékenység hozzáadása" feliratú gomb megnyomásával lehet új sort rögzíteni.)

(A megvalósítandó projekt tevékenység rövid szöveges megnevezése.)

(Indokoltság, a projekt háttere, jelenlegi állapota, a projekt/fejlesztés oka, eredménye, tervezett hatása; a régió helyzete, a helyi igények kapcsolódása a pályázati céllal; a cél helyi
probléma megoldására irányul-e?)

3.1.1 A projekt összefoglaló leírása, mely kitér a projekt céljaira, célcsoportjára, szellemi
hasznosulására, valamint a megvalósításban résztvevő szakemberek és/vagy eszközök ismertetése

3.1 Részletes szakmai projektterv

A Palota-Vidék 2000 Öskü FC 50 fős labdarúgó tagsága U19-es ifjúsági és felnőtt korosztályból tevődik össze. Jelenleg a megyei másodosztályú
bajnokságban versenyeznek nagypályás csapataink. Nagypályás labdarúgópályánk Öskü község külterületén a 088/10-es hrsz. alatt helyezkedik el.
Céljaink közt szerepel a megyei első osztályba való feljutás, és az ezzel járó további fiatalabb korosztályok versenyeztetése is, akiknek egyelőre csak
korlátozott sportolási és mozgási lehetőséget tudunk biztosítani. Az ösküi önkormányzattal meglévő megállapodásunk szerint az évente
megrendezendő községi sportnap megszervezését és lebonyolítását is vállaljuk a pályán. Jelenleg a sportegyesület egy fűnyíró traktorral és
nagypályás labdarúgáshoz szükséges kapuval és felszerelésekkel rendelkezik. A helyi Tasner Antal Általános Iskolával hatályos megállapodásunk
szerint folyamatosan végzünk tehetségkutatást, kihelyezett sportfoglalkozásokat, mozgást népszerűsítő játékos szakkört és az
egészségmegőrzéshez szükséges előadásokat a fiatalok körében. A kérelemben igényelt eszköz és felszerelések (Dell laptop szoftverrel, 18 db
felnőtt Puma melegítő szett, és 18 db ifjúsági Puma melegítő szett, 36 db Puma hátizsák) hosszú távon segítenék sportolóink egészségmegóvását és
a szakmai stábunk edzéstervének megvalósítását. Érvényes árajánlatok alapján a piaci árak alátámasztásával csatolva. Az eszközök beszerzését 3
hónap alatt vállaljuk 2021. augusztus 1. és október 31. között.

Nem szerkeszthető,
technikai sor

Magyarország 2021.01.01. 2022.12.31.

eszköz és felszerelés
beszerzés

Magyarország
8191 Öskü,
sportpálya

2021.08.01. 2021.10.31.
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Támogató neve Támogatási összeg (HUF) Benyújtás időpontja

Jelen pályázatban megfogalmazott projektre, a következő szervezet(ek)hez is benyújtásra került pályázat/támogatási kérelem

4.4 A pályázó további pályázatai

2023.01.30.997 394997 3941. ütem összesen:

2023.01.30.997 394997 3940997 3944.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaMódosított összeg
(HUF)

A megítélt
támogatás összege

(HUF)

Tervezett forrás
(HUF)

Tervezett összeg
(HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

997 394997 394A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

997 394997 3941. ütem összesen:

DELL Vostro 3501
i3 10th Gen. 8GB
DDR4 RAM 256 GB
M.2 SSD Win10 -
Professional
laptop,18 db
felnőtt és 18 db
ifjúsági Puma
melegítő szett és
36 db Puma
hátizsák

967 894

Dell Vostro 3501 laptop,
36 db Puma melegítő
szett és 36 db Puma
hátizsák

Eszközbeszerzés (3.1.3.)

Lőrincz Mónika
e.v. pályázati
dokumentáció
összeállítása és
teljeskörű
dokumentálás,
projekttábla
költsége

29 500
pályázati dokumentáció
összeállítása és kötelező
nyilvánosság

Pályázati dokumentáció
összeállítása (Szolgáltatások)
(2.2.1.)

Költségtétel Költségtétel
megnevezése

Igényelt
támogatás (HUF)

Szerződött összeg
(HUF)

Költségek
indoklása,
részletező

magyarázata

A megítélt
támogatási

összeg
költségtételeinek

indoklása

4.1 Költségek tervezése

29 500

967 894

előleg - vissza nem
térítendő támogatás

előleg - vissza nem
térítendő támogatás
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-
Amennyiben a pályázó szervezet csekély összegű (de minimis)
támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék összegszerűen
megadni:

13. a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásban nem részesültem (Amennyiben nem részesült
csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

12. a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezem.

11. az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásakor nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósítását akadályozza,
illetve amely az esetleges biztosítékadási kötelezettséget korlátozza.

10. az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül (Amennyiben annak minősül, kérjük jelölje az "Igen"
választ!)

9. ha a pályázatban megjelölt tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a hatósági engedély
rendelkezésre áll, vagy szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket
megtettem, így különösen az engedély kiadása iránti kérelmemet az illetékes hatóságnál benyújtottam

8. velem, illetve az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az Áht. 48/B. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok

7. az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs köztartozása (Amennyiben nincs köztartozása,
kérjük jelölje az "Igen" választ!)

6. az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs lejárt adóssága és/vagy elszámolási kötelezettsége a
magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben (Amennyiben nincs lejárt kötelezettsége,
kérjük, jelölje az "Igen" választ!)

5. a pályázatban megfogalmazott programra/projektre más szervezet(ek)hez is nyújtott be az általam
képviselt szervezet pályázatot/támogatási kérelmet. Amennyiben a pályázatban megfogalmazott
projektre más szervezet(ek)hez nyújtott be pályázatot/támogatási kérelmet, kérjük, szíveskedjék a
"Költségterv" űrlapon felsorolni azokat

4. az elnyert támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(közbeszerzési törvény) rendelkezései szerint járok el, ha a támogatási összeg a közbeszerzési törvény
hatálya alá esik

3. az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek

2. az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor jogerős végzéssel elrendelt csőd-,
végelszámolási, felszámolási, kényszerfelügyeleti vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó
eljárás alatt nem áll

1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek

Alulírott, a pályázó szervezet törvényes képviselője nyilatkozom, hogy

5.1 Nyilatkozatok

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen



Projekt címe: Eszköz és felszerelések beszerzése a Palota-Vidék 2000 Öskü FC
sportolóinak
Pályázati azonosító: FCA-KP-1-2021/3-001829
Iktatószám: FCA/4070/2021

Pályázó teljes magyar neve: Palota-Vidék 2000 Öskü FC
Székhely: Magyarország, 8191 Öskü, Szabadság tér, 1. (Veszprém megye)

8/9 Nyomtatva: 2021.08.18 17:39:25

FCA-KP-1-2021/3 sz. adatlap (6/6 oldal)

No records found.

Papíron
mellékelve

FájlnévMegnevezés

Megállapodás összeállításához szükséges mellékletek

Egyéb dokumentum 5.

Egyéb dokumentum 4.

Egyéb dokumentum 3.

PalotaVidék-Puma
offer-TsLs-Ajánlat05.05.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:Egyéb dokumentum 2.

Árajánlat_ML-Palota-Vidék_202
10504.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:Egyéb dokumentum 1.

Meghatalmazás

Általánosnyil.Magy.falu.pdf
Magyarul:
1. példány:

A 2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló számviteli beszámoló és
annak az Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbehelyezését
igazoló dokumentum, amennyiben a számviteli beszámoló a
www.birosag.hu honlapon nem érhető el.

alair_cimp.pdf
Magyarul:
Az ország nyelvén:

Megjegyzés:

Ezúton nyilatkozom, hogy az aláírás igazolás három éven belül
már benyújtásra került, és az abban foglalt aláírás kép és adatok
nem változtak.

A kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által
hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített
másolata. A támogatói okirat kibocsátásához postai úton is szükséges
benyújtani a BGA Zrt. címére (1253 Budapest, Pf. 36.).

Aláírás igazolás
FájlnévMegnevezés

Pályázat beadásához szükséges mellékletek

Általános nyilatkozat*
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Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési nyilatkozatokat a profilban megadott e-mail címekre kiküldésre kerülő e-maileken keresztül
szükséges megadni a képviselő és a kapcsolattartó részéről.

Kérjük, hogy az adatkezelési nyilatkozatok megtétele érdekében ellenőrizze az alábbi e-mail címek megfelelőségét, illetőleg szükség
esetén módosítsa azokat.

Teljes név
(magyarul)

Beosztás Tisztség E-mail cím Utolsó
értesítés

Nyilatkozat
minősítése

Minősítés
dátuma

Melléklet

Hornyák
György

elnök törvényes
képviselő

hornyakgyorgy7
6@gmail.com

2020-08-05
13:23:44

Hozzájárult 2020-08-06
16:25:49

Nyilatkozat

Hornyák
György

elnök kapcsolattartó hornyakgyorgy7
6@gmail.com

2020-08-05
13:23:44

Hozzájárult 2020-08-06
16:25:49

Nyilatkozat

Pályázat / Igénylés azonosítója

Név
(magyarul)

Szervezet neve
(magyarul)

Beosztás Tisztség Nyilatkozat
minősítése

Minősítés
dátuma

Minősítést rögzítő
személy

Melléklet? Elfogadott?




