PÁLYÁZATI ADATLAP
Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2020 évre
Budaörs Város Önkormányzatához- működési költségekre
Civil szervezet neve: Budaörsi Brazil Jiu Jitsu és Judo Integrált Küzdősport Egyesület
Székhelye: 2040 Budaörs, Károly király út 145.
Bírósági nyilvántartási száma: 01-02-0014892
Elérhetőségek : telefonszám: 00 36 70 344 74 34
e-mail cím: (kötelező megadni!) szekeres.akos.zoltan@gmail.com
Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve: Szekeres Ákos Zoltán
A civil szervezet bankszámlaszáma: 11600006-00000000-60110538
Adószáma: 18296824-1-13
Civil szervezet tevékenysége röviden:
1, Brazil Jiu Jitsu és Judo közdősportok oktatása gyermekeknek és felnőtteknek
2, Iskolai önvédelem oktatása gyermekeknek
3, Gyermekek és felnőttek versenyeztetése brazi jiu jitsu, sport jitsu és grappling sportágakban
4, Utánpótlás nevelés brazi jiu jitsu, sport jitsu és grappling sportágakban
5, Edzőtáborok szervezése
6, Fogyatékkal élő gyermekek oktatása
7, Ép és fogyatékkal élő (SNI) gyermekek integrációjának elősegítése integrált edzőtáborok és
edzések lebonyolításán keresztül
8, Együttműködés a budaörsi Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sajátos
nevelési igényű gyermekeket oktató Árpás-tagozatával. Fejlesztő foglalkozások tartása az
iskolában heti 2 alkalommal.
Civil szervezet 2020. évi megvalósult programjai/ tevékenysége:
1, Központi edzőtermünk felújítása
2, A karantén időszaka alatti online edzések vezetése
3, 5 táborból álló táborsorozat lebonyolítása a nyár folyamán összesen 120 gyermek
részvételével
4, Felnőtt és gyermek edzések biztosítása
Civil szervezet 2020.évi tervezett, megvalósításra váró programjai/ tevékenysége:
1, Szeptembertől korcsoportos bontásban szervezett gyermekedzések lebonyolítása
2, Integrált napközis őszi és téli tábor szervezése
3, Tagjaink felkészítése a megrendezésre kerülő versenyekre
4, Együttműködés a budaörsi Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola sajátos
nevelési igényű gyermekeket oktató Árpás-tagozatával. Fejlesztő foglalkozások tartása az
iskolában heti 2 alkalommal.
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Működési költségek tételes felsorolása, melyekre támogatást igényel:
(pl: banki költség, könyvelői díj, irodaszer, nyomtatvány, telefon, internet, bérleti díj, nevezési
díj, tagdíj, postaköltség, stb...)
A jelenlegi egészségügyi helyzetben az edzőtermünk rendszeres takarítása és
fertőtenítése kiemelten fontos feladat. Edzőtermünkben szigorú higiénés szabályok vannak,
hogy minimalizáljuk az esetleges fertőzések kockázatát. A küzdősport szőnyeg, amin
dolgozunk nagy igénybevételnek van kitéve, így azt rengeteget kell takarítani és fertőtleníteni.
Ebben jelenten nagy segítséget a táblázatban megjelölt takarítő berendezés, aminek a
beszerzéséhez egyesületünk a lent megnevezett önrészt biztosítaná.
Megnevezés:

Összeg (Ft)

Fertőtlenítő takarításra
alkalmas robotporszívó
(működést elősegítő
eszközbeszerzés) Xiaomi
Roborock S6 Pure
https://xiaomishop.hu/robotpo
rszivok/roborock-s6-purerobotporszivo-global-feher

174 990,00 Ft

Megnevezés:

Összeg: ( Ft.)

Egyesület által biztosított önrész: 30 000 Ft.
Igényelt önkormányzati támogatás összesen: 150 000 Ft
Nyilatkozat
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75.§ 2 pontja alapján
Alulírott pályázó az alábbiak szerint nyilatkozom arról, hogy
1. a támogatási igényben/ pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak,
hitelesek.
2. a civil szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs
folyamatban.
4. költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezem
5. megfelelek az Áht. 50.§-ában meghatározott követelményeknek.

Kelt: Budaörs, 2020.08.31.
…………………………………..
Képviselő / pályázó aláírása / bélyegző
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve: Budaörsi Brazil Jiu Jitsu és Judo Integrált Küzdősport Egyesület
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye: 2040 Budaörs, Károly király út 145.
Képviselőjének neve: Szekeres Ákos Zoltán
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 01-02-0014892
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Törvényszék

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: Budapest, 2020.08.31.
Aláírás/Cégszerű aláírás

