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300 000A program megvalósításának költsége összesen:

Beszerzések, beruházások, felújítások3

200 000Anyagjellegű ráfordítások2

100 000Személyi jellegű ráfordítások1

Összesen (HUF)Kiadások megnevezéseSorszám

Program költségei a részletes költségterv alapján

1.2 Költségek és források megtekintése

1.1.7 A megvalósítani kívánt cél rövid
tartalmi leírása:

HUF300 0001.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

1.1.5 A finanszírozás típusa:

2022.03.31.1.1.4 Befejező időpontja:

2021.04.01.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium 2021.1.1.1 A pályázati kiírás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó/igénylő adatai - NEAG-KP-1-2021/2-001228-VAL-ELS/001
AVE02 - Tartalmi és pénzügyi beszámoló ellenőrzése

MűködésCímMobilitás és alkalmazkodás kollégium 2021.Tárgy

CP/2040/2021IktatószámHelyi és területi hatókörű civil szervezetek
egyszerűsített támogatása 2021.

Kiírás

2077Nyilv. számNemzeti Együttműködési Alap Támogatási
Program (2021)

Program

18932760-1-19AdószámMagyarország, 8200 Veszprém, Diófa, 5 fsz.1
(Veszprém megye)

Székhely

egete@egete.huE-mail címEgészség és Egység a Természettel Egyesület
(H1011463)

Név

Működés

Az állandó kiadások fedezetére, illetve kiemelkedő rendezvényünkre kérünk támogatás. Az internet
előfizetés, a könyvelő díjazása, a honlap fenntartása és folyamatos karbantartása. Az egyes programok
kidolgozásához és lebonyolításához kapcsolódó dologi és személyi kiadások egy részének fedezetére
kérünk támogatást.
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Diófa12.b Utca:2. 2.Diófa12.a Utca:2. 2.

Veszprém megye11.b Megye/Járás/ Régió:2. 2.Veszprém megye11.a Megye/Járás/ Régió:2. 2.

10.b Település:2. 2.10.a Település:2. 2.

9.b Irányítószám:2. 2.9.a Irányítószám:2. 2.

Magyarország8.b Ország:2. 2.Magyarország8.a Ország:2. 2.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:2. 2.

A pályázó értesítési címe

5 fsz.16.b Házszám/Postafiók:2. 2.5 fsz.16.a Házszám/Postafiók:2. 2.

Diófa5.b Utca:2. 2.Diófa5.a Utca:2. 2.

Veszprém megye4.b Megye/Járás/Régió:2. 2.Veszprém megye4.a Megye/Járás/Régió:2. 2.

3.b Település:2. 2.3.a Település:2. 2.

2.b Irányítószám:2. 2.2.a Irányítószám:2. 2.

Magyarország1.b Ország:2. 2.Magyarország1.a Ország:2. 2.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

A pályázó székhelye

2.2 Elérhetőségek

Statisztikai számjel:2. 1. 13.

Pályázó OM azonosítója:2. 1. 12.

Gazdálkodási forma (GFO) kód:2. 1. 11.

202 - Egyéb civil szervezetekPartnerszektor kód:2. 1. 10.

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

2. 1. 9.

Szakmai tevékenység:2. 1. 8.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

EgyébTovábbi tevékenységi területei:2. 1. 7. 1.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Tevékenységi területe:2. 1. 6.

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

A pályázó szervezet működési
formája:

2. 1. 5.

A pályázó szervezet megalakulásának
dátuma:

2. 1. 4.

2077Nyilv. szám:2. 1. 3.18932760-1-19Adószám:2. 1. 2.

Pályázó teljes neve:2. 1. 1.bPályázó teljes neve:2. 1. 1.a

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.1 Személyes adatok

Egészség és Egység a
Természettel Egyesület

Egészség és Egység a
Természettel Egyesület

2001.09.14.

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

Egyéb

sport, természetjárás

természetvédelem

hobbi és sport

529 - Egyéb egyesület

8200 8200

Veszprém Veszprém

8200 8200

Veszprém Veszprém
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7 E-mail cím:2. 4.

6 Telefonszám
(mobil):

2. 4.5 Telefonszám:2. 4.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

4 Beosztása:2. 4.

3 Születési dátum:2. 4.

2.b Utóneve:2. 4.2.a Utóneve:2. 4.

1.b Családi neve:2. 4.1.a Családi neve:2. 4.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztésePálfi Károlyné0 Választás a törzsadatból:2. 4.

Képviselő teljes neve

Igen8 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:2. 4.

7 E-mail cím:2. 4.

+367039245436 Telefonszám
(mobil):

2. 4.5 Telefonszám:2. 4.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

4 Beosztása:2. 4.

3 Születési dátum:2. 4.

2.b Utóneve:2. 4.2.a Utóneve:2. 4.

1.b Családi neve:2. 4.1.a Családi neve:2. 4.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztéseStéger Ildikó0 Választás a törzsadatból:2. 4.

Képviselő teljes neve

2.4 Törvényes képviselő személyes adatai

A kötelezettségvállaló megegyezik a
pályázóval?

2.3 Kötelezettségvállaló

www.egete.hu17 Honlap:2. 2.16 E-mail cím:2. 2.

+3670392454315 Telefonszám (mobil):2. 2.14 Telefonszám:2. 2.

Elérhetőség

5 fsz.113.b Házszám/ Postafiók:2. 2.5 fsz.113.a Házszám/ Postafiók:2. 2.

egete@egete.hu

Igen

Stéger Stéger

Ildikó Ildikó

1964.04.24.

elnök

+36703924543

egete@upcmail.hu

Pálfi Pálfi

Károlyné Károlyné

1948.10.23.

egyéb

vezetőségi tag

+36303119986

szappan81@freemail.hu
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A számlavezető bank2. 6. 5.A számlavezető bank2. 6. 4.

Devizaszámla pénzneme:2. 6. 3.IBAN (nemz.-i)
számlaszám:

2. 6. 2.

Számlatulajdonos neve:2. 6. 1.bSzámlatulajdonos neve:2. 6. 1.a

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

PályázóSzámlatulajdonos típusa:2. 6. 0.

2.6 Banki adatok

8 E-mail cím:2. 5.

+367039245437 Mobil telefonszám:2. 5.+367039245436 Telefonszám:2. 5.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

5 Beosztása:2. 5.

4 Születési dátum:2. 5.

3.b Utóneve:2. 5.3.a Utóneve:2. 5.

2.b Családi neve:2. 5.2.a Családi neve:2. 5.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

1.a A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:2. 5.

Kapcsolattartó teljes neve

2.5 Kapcsolattartó adatai

Nem8 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:2. 4.

7 E-mail cím:2. 4.

6 Telefonszám
(mobil):

2. 4.5 Telefonszám:2. 4.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

4 Beosztása:2. 4.

3 Születési dátum:2. 4.

2.b Utóneve:2. 4.2.a Utóneve:2. 4.

1.b Családi neve:2. 4.1.a Családi neve:2. 4.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztéseMenyhárt Gézáné0 Választás a törzsadatból:2. 4.

Képviselő teljes neve

Nem8 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:2. 4.

Menyhárt Menyhárt

Gézáné Gézáné

1938.11.28.

egyéb

vezetőségi tag

+36309028089

menyhart.gezane@freemail.hu

Stéger Stéger

Ildikó Ildikó

1964.04.24.

elnök

egete@upcmail.hu

Egészség és Egység a
Természettel Egyesület

Egészség és Egység a
Természettel Egyesület

HU84739000851001920500000000 HUF

TAKBHUHB Takarékbank Zrt.
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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:

2.7 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!)

neve:SWIFT kódja:

HUFEURUSDCAD
AUDCHFCZKDKK
GBPJPYNOKPLN
SEKEGYEB

HUF
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Max. karakterszám: 10000

3.1.4 A szervezet működésével, működtetésével kapcsolatos tervek bemutatása és a költségterv indoklásának alátámasztása

Max. karakterszám: 10000

3.1.3 A szervezet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása

3.1.3 A program megvalósítási terve

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

Egyesületünk 2021-ben már 20. éve szervez Veszprémben programokat a város lakosságának illetve a szűkebb régiónak. Évente ismétlődő
programjaink valósulnak meg több célközönség részére: természetjárás, mint sport a rendszeres sportolni vágyóknak. Éves naptárunkat feltöltjük a
honlapunkra, ahonnan tájékozódhatnak a túrázni szándékozók. Illetve hírlevelet küldünk ki, akik rendszeres értesítést szeretnének a túrákról.
Minden szombaton veszprémi Gulyadombon Nordic Walking edzés lehetőségét biztosítjuk az érdeklődőknek. Sporteszközt és a mozgásformát
Nordic Walking instrukor segítségével ismerhetik meg a részt vevők. Több napos rendezvényeinken kerékpár túrák, vízi túrák, illetve nyári táborunk
gyalogos csillagtúrái iránt érdeklődők vesznek részt. A nyári tábor több generációs családok számára is szerveződik. Cél közös élmények szerzése a
nagyszülőkkel, a generációk jobb megismerése, kapcsolati hálók kialakulása. 40-45 fő közötti a tábori résztvevők száma. Eredménynek tekintjük,
hogy megjelentek az első gyermektáborozók gyermekei a nyári táborban. A Veszprém város civil tevékenységét bemutató Veszprémi Civil Napnak a
kezdetektől szervezői vagyunk. 15 éve szervezünk Mikulás túrát a város általános iskolás korú gyermekeinek. A veszprémi középiskolák nagy
részével szerződéses kapcsolatban állunk iskolai közösségi munka végzésére. A Mikulás túrán a diákok vannak az egyes állomásokon, segítenek a
mikulás csomag elkészítésében. Évente 15-20 diák végzi nálunk a közösségi munkáját. Egyesületünk több pályázat útján több sporteszközzel
rendelkezik: kerékpárral, Nordic walking botokkal. Ezeket az eszközöket az egyesület tagjai tudják használni.

Nem szerkeszthető,
technikai sor

Magyarország 2021.04.01. 2022.03.31.

működés Magyarország

az éves
tevékenységhez
kapcsolódó
működési
kiadások

2021.04.01. 2022.03.31.

nyári tábor 2021 -
Hármas Kőrös mentén
"kézzel"-"lábbal"

Magyarország

Szarvas, Hármas
Kőrös,
Cserkeszőlő,
Szentes, Orosháza,
Hódmezővásárhel
y

2021.06.01. 2021.07.31.

Informális szervezetként 1994. óta szervezünk táborokat, programokat eleinte gyermeküket egyedül nevelők, majd egyre inkább több generációs
résztvevők számára. 2001. óta bejegyzett egyesületként rendszeres szabadidős és sportolási tevékenységet kínálunk tagjainknak és az
érdeklődőknek. Évről évre több embert érünk el programjainkkal. A 2020-s évben a tavaszi és az őszi korlátozások miatt (2019. év 1118 fő) ez a
trend megtört, de így is 453 fő vett részt programjainkon, melyek: - természetjáró gyalogos túrák; míg 2019-ben 46 túrát tudtunk tartani, ez az idei
évben 17 alkalomra csökkent, 260 fő részvételével - többnapos táboraink közül csak a nyári több generációs táboroztatásunkat tudtuk
megvalósítani. 2020-ban 31 fővel a Sárospatak és környékének megismerése volt a cél. - 2020-ban a Fertő-tó kerülő kerékpár túrát tudtuk
megvalósítani 9 fő részvételével. - egyesületünk szombatonként nordic walking oktatási, illetve gyakorlási lehetőséget biztosít az érdeklődők részére,
ami 2020-ban 193 fő részvételével 28 alkalmat jelent. - a tervezett programokról a www.egete.hu oldalon lehet tájékozódni, valamint hírlevél
formájában tájékoztatást küldünk a soron következő programról. - Veszprém város kis gyerekei, családok, iskolai közösségek részére egyesületünk a
Gulyadombon rendezi a városi mikulás túrát, mely 2020-ban elmaradt. (2019-ben 198 fő vett részt ezen a programon.) - részt veszünk a városi Civil
Nap szervezésében, mely 2019-ben június 1-jén volt. A közvetlenül, közvetve elért személyek száma: 1150 fő. 2020-ban sajnos elmaradt. - október
hónapban saját programmal veszünk részt a Világgyalogló Hónap eseményeiben. Melynek fő célja a gyaloglás megszerettetése és a helyi természeti
adottságok megismertetése a város lakosságával. - Egyesületünk bejelentkezett az közérdekű önkéntes törvény hatálya alá. Ennek köszönhetően a
veszprémi középiskolák nagy részével együttműködési megállapodást kötöttünk közösségi munka végzésének lehetőségére.

Egyesületünk rendszeres kiadásai közé tartozik a honlap megléte, az internet előfizetése. Enélkül nem ma már naprakészen lenni a
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programkínálatban.Az internet előfizetés 12 havidíját és a tárhely díját és a domain név használati díját terveztük meg költségvetésünkben. A honlap
folyamatos karbantartására, naprakészségének biztosítására egyszerűsített foglalkoztatás keretében 1 főnek fizetünk ki a jogszabályi mértékig díjat.
A jogszabályoknak való megfelelés, különösen a számviteli beszámolók készítése a pontos könyvelés fontos egyesületünkben, ezért mérlegképes
könyvelő végzi ezt a munkát. A nyári táborunk rendezésével kapcsolatosan terveztünk autóbusz bérlést. Sajnos a tömegközlekedéssel nem tudunk
eljutni a 2021.évi nyári tábori helyszínünkre. ezért különjárati autóbuszt bérlünk majd. A bankszámla költségeinek díját,a postaköltséget, más egyéb
felmerülő költséget egyéb forrásból, mint pl. tagdíjból 1 %-os felajánlásból és esetleges adományokból fizetjük.
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2022.04.30.300 000300 0001. ütem összesen:

2022.04.30.300 000300 0000300 0004.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaMódosított összeg
(HUF)

A megítélt
támogatás összege

(HUF)

Tervezett forrás
(HUF)

Tervezett összeg
(HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

300 000300 000A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

300 000300 0001. ütem összesen:

Nyári tábor utazási
költségeinek egy
részére pályázunk.
Veszprém-Szarvas-
Cserkeszőlő-Hódm
ezővásárhely-Szar
vas-Veszprém
útvonal: árajánlat
szerint 900 km.
Összes költség kb
720.000,- Ft

100 000
különjárati autóbusz
bérleti díja

Szállítás, utazás-, kiküldetés
költségei (2.1.5.)

internet előfizetői
díj. 5985,- Ft/hó,
éves szinten
71.820,- Ft.
Domain név
fenntartása: 3500,-
Ft/év., tárhely:
1905,- Ft/év.

60 000
internet előfizetése,
domain név fenntartása,
tárhely

PR, marketing, kommunikációs
költségek (2.1.3.)

Mérlegképes
könyvelő végzi a
mérlegkészítést, a
számviteli
beszámolót.

40 000könyvelői díjAdminisztráció költségei (2.1.2.)

Az admin
feladatok közé
tartozik a honlap
frissítése,
dokumentációk
felkerülése,
archiválás.
Negyedévente
tervezünk
kifizetése 20.000,-
Ft és a fizetendő
járulék
negyedévente 5
nap. 1000,- Ft/nap

100 000
honlap negyedévi
karbantartási frissítése

Egyszerűsített foglalkoztatás
költsége (1.1.3.)

Költségtétel Költségtétel
megnevezése

Igényelt
támogatás (HUF)

Szerződött összeg
(HUF)

Költségek
indoklása,
részletező

magyarázata

A megítélt
támogatási

összeg
költségtételeinek

indoklása

4.1 Költségek tervezése

100 000

40 000

60 000

100 000

előleg - vissza nem
térítendő támogatás

előleg - vissza nem
térítendő támogatás
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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
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13. az általam képviselt szervezet a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján legfeljebb 3 000 000
Ft látvány-csapatsport támogatásban részesült

-
Amennyiben a pályázó szervezet csekély összegű (de minimis)
támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék összegszerűen
megadni:

12. 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!)

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

Igen

Igen
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NEAG-KP-1-2021/2 sz. adatlap (6/6 oldal)

Egyéb csatolandó dokumentum 3

Egyéb csatolandó dokumentum 2

Egyéb csatolandó dokumentum 1

Magyarul:

SMiBi
zC227

-21041312130.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Magyarul:

SMiBi
zC227

-21041312130.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Papíron
mellékelve

FájlnévMegnevezés

Megállapodás összeállításához szükséges mellékletek

Egyéb csatolandó dokumentum 5

Egyéb csatolandó dokumentum 4

Egyéb csatolandó dokumentum 3

Egyéb csatolandó dokumentum 2

Egyéb csatolandó dokumentum 1

Általános nyilatkozat.pdf
Magyarul:
1. példány:

2019. évi letétbehelyezésről
szóló igazolás.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:2019. évi letétbehelyezésről szóló igazolás

2018. évi letétbehelyezésről
szóló igazolás.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:2018. évi letétbehelyezésről szóló igazolás

2019. évi számviteli
beszámoló.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:2019. évi számviteli beszámoló

2018. évi számviteli
beszámoló.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:2018. évi számviteli beszámoló

Pályázati díj igazolás.pdf
Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:
FájlnévMegnevezés

Pályázat beadásához szükséges mellékletek

Pályázati díj igazolás*

Általános nyilatkozat*

Aláírás minta*

Banki felhatalmazó levél*
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Egyéb csatolandó dokumentum 5

Egyéb csatolandó dokumentum 4
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NEAG-KP-1-2021/2-001228 sz. pályázat szakmai beszámolója

Kérjük, tájékoztasson egyéb fontosnak érzett észrevételeiről (befejeződött-e a támogatott tevékenység program, milyen
nehézségek merültek fel, tervezik-e a program folytatását, egyéb észrevételek)!

7.

Kérjük, tájékoztasson a BGA logó használatának módjáról! (felhasználási hely megnevezése, fotó/fénymásolat küldése,
elérhetőségének linkje, stb.)

6.

Kérjük, mutassa be a támogatásból megvalósult tevékenységgel, programmal összefüggő kommunikációs terv
megvalósulását (pl. sajtóanyag, média megnevezése). (A megjelenést igazoló dokumentációt kérjük fénymásolatban
benyújtani!)

5.

Kérjük, sorolja fel a szakmai beszámolóhoz mellékelt dokumentumokat (Kérjük, törölje a felsorolásból a nem relevánsakat)!4.

Kérjük, becsülje meg a támogatásból megvalósult feladat, program kapcsán közvetlen vagy közvetett támogatásban részesült
szervezetek, személyek számát!

3.

Kérjük, mutassa be a megvalósított konkrét tevékenységek és az elszámolásra becsatolt bizonylatok közötti összefüggést
(milyen költségekre került felhasználásra a támogatás)!

2.

Kérjük, ismertesse röviden, hogyan valósult meg a támogatott cél. (ismertesse a megvalósított feladat célját, megvalósult
program konkrét időpontját, helyszínét; rendezvény esetén a megvalósult napi programtervet, képzés esetén a megvalósított
képzés részletes tematikáját, óraszámot, előadókat, résztvevők számát, stb.)! Ennek keretében kérjük, ismertesse továbbá
röviden a támogatásból megvalósult tevékenység, program eredményeit, a támogatás hasznosulását, megvalósított
beruházás, (eszköz)fejlesztés esetén kitérve a fenntarthatóság ismertetésére is.

1.

Kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi adatlapot. Kérjük a szakmai beszámoló valamennyi kérdésére adjon választ.

Gyalogtúrák: 2021-ben megvalósult túrák 17 túra., 2022. 01.01. – 03.31.-ig megvalósított túrák: 6 összes résztvevő száma 569 fő Kéktúrázás Napja
2021 országos rendezvényen. Szakasz:015, túravezető: 2 fő; résztvevők száma: 38 fő; szakasz: 019, túravezető: 1 fő., résztvevők száma: 36 fő.
Kerékpár túrák: 2 „Kis-Balatoni karika” és Balatoni -as összes résztvevő száma 16 fő nyári tábor: 1 „Kunhalomok vidékén” Cserkeszőlőn Tábor jellege:
csillagtúrák összes résztvevő száma: 45 fő Csillagtúrákkal ismerkedtünk meg a vidékkel. Odaúton a Dégi kastély arborétumában tettünk egy sétát.
Szarvason az Arborétum és a Mini Magyarország megismerése volt a cél. Szolnok a REPTÁR – bejárása, valamint a több hektáros szabadidős Park és
Játszótéren a tanösvény bejárása. Érdekességképpen Rákóczifalván az Éden Madárpark és Helytörténeti Gyűjtemény felkeresése volt. Fürödtünk 1
napon a szálláshelyünkön Cserkeszőlőn. Itt a szálláshelyünk Jurta sátrak voltak. Hazafelé Kunszentmártoni templom és a Helytörténeti Múzeum
múzeumpedagógiai óráján kötélgyártással foglalkoztunk, valamint jászsági viseletbe öltözhettek be az arra vállalkozók. Valamint a régi börtönben
helyet kapó múzeumot tekintettük meg. Nordic Walking Veszprém, Gulyadomb 2021. április 01- december 31-ig: 18 alkalom; 2022. január
01.-március 31. között: 6 alkalom résztvevők száma: 126 fő A nordic walking finn eredetű, főleg abban különbözik a hagyományos gyaloglástól, hogy
közben speciális botokat használunk, megmozgatva felsőtestünket is, a lábaink terhelésén túl. A speciális bot segítette gyaloglótechnika kímélő
módon, ugyanakkor rendkívül hatékonyan fejleszti mozgáskoordinációnkat, állóképességünket. A nordic walking bárhol végezhető sport. Legjobb
természetesen kellemes környezetben, szabad téren, jó levegőn gyalogolni: így a nordic walking stressz-csökkentő hatása is fokozottan érvényesül.A
rendszeres nordic walking több előnnyel is jár. Például fejlődik az állóképesség, a kalória felhasználás nő, vagyis a zsírégetés hatékonyabb, továbbá
javul a testtartás. Az izmok fejlődésére is pozitívan hat mivel az összizomzat 90%-át mozgatja meg a nordic walking edzés, méghozzá nem terhelve
túl az ízületeket. Ezért a nordic walking a megelőzésre és regenerációra is alkalmas eszköz. A nordic walking kitűnő családi és közösségi sport, akik
szeretik a társaságot, illetve nem szívesen sportolnak egyedül különösen javasolt.

Az egyesület fő tevékenysége szabadidő tartalmas eltöltése sporttevékenység lehetőségének biztosításával. a több generációs aktív szabadidős
programok népszerűsítése. Informális szervezetként 1994. óta szervezünk táborokat, programokat eleinte gyermeküket egyedül nevelők, majd
egyre inkább több generációs résztvevők számára Kiadásaink a működtetéssel (internet előfizetés, számítógép karbantartás, könyvek, térképek
vásárlása, könyvelő díjazása, honlap megléte, kiemelt rendezvényeinek rezsi költsége) kapcsolatosak, valamint a nyári tábor résztvevőinek nyújtott
támogatás. Ezzel könnyítve meg a családok részvételét a táborozásban. A kapott támogatásból a mérlegképes könyvelő díját finanszíroztuk, 40.000,-
Ft értékben. 100.000,- Ft-ot fordíthattunk a nyári tábor buszköltségeinek fedezetére. 99.000, Ft-ot a honlap éves karbantartására, az adminfeladatok
ellátására és a dokumentációk, pályázatokhoz kapcsolódó logók meglétének biztosítására egyszerűsített foglalkoztatás keretében. Az internetes
elérhetőség ma már elengedhetetlen. 61.000,- Ft-ot fordítottunk a honlap fenntartása érdekében a domain név és a tárhely szolgáltatásra, valamint
az internet előfizetésre. A túrázók, természetjárók a honlapunkon tájékozódhatnak a programjainkról. Tölthetnek le túraútvonalakat. Információt
szerezhetnek a különböző természeti hírekről, túraútvonalak járhatóságáról, erdőlátogatási tilalmakról.

A működés költségeinek pályázati forrásokból való biztosítása segít, hogy a cél szerinti tevékenységek megrendezésére több jusson. A honlap a
tágabb külvilágot, a Veszprémi Civil napon a megjelenésünk 1000-2000 ember közvetett elérését jelenti. Az egyes programokon a résztvevők száma
a pályázati időszakban 830 fő volt. A nyári tábor buszköltségét támogattuk a pályázatból. A tábori létszám 45 fő volt.

o Fotó; OKT 015., OKT 019., 2021. október., nyári tábor a Kunhalmok vidékén 2021. 07.18-22. o Videó; Mikulás túra; OKT 015., o Szórólap; Veszprémi
Civil Nap 2021., OKT: 2021. október 09., Mikulás túra a Gulyadombon: 2021. 12.04. o egyéb rendezvény szervezése esetén: • Részvételt igazoló
jelenléti ív; nyári tábor: Kunhalmok vidékén • Oklevél másolata; Mikulás túra oklevél., nyári tábor oklevél • Rendezvény szakmai anyaga.

Az egyesületi programok megvalósulásáról fénykép albumok találhatók az egyesület honlapján. Képernyőképet csatolunk be elszámolásunkban a
fotóalbumokról. A http://www.egete.hu/#gallery linken keresztül érhetők el (évenkénti bontásban) a fotóalbumok, melyekben megtekinthetők az
egyes programok fényképei, videói.

Az egyesület honlapján - www.egete.hu - kitettük a BGA logóját.

Egyesületünk tovább működik. Természetjáró túráink egyre népszerűbbek. Több napos táborinkra is sok az előzetes érdeklődő. Az elmúlt 25 év
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kialakult és állandóan megújult programjait folytatjuk tovább. Természetjáró túrák., kerékpár és vízi túrák., csillagtúrák hazánk egy-egy Nemzeti
Parkjában., 2009. óta Nordic Walking edzés Veszprém nagyszerű adottságú területén, a Gulyadombon. Mindig fontosnak tartottuk, hogy lehetőség
szerint tömegközlekedéssel utazzunk. Nyári tábor idején a vonat, ami szóba jöhet. Nagyon jó kapcsolatunk alakult ki az utazásszervezőkkel.
Nehézséget okoz, hogy a menetrendek változása nem az igényekhez igazodik. Nem lehet a keleti pályaudvaron átszállni olyan vonatra, amely pl a
Délibe visz, csak leszálló utasok lehetnek. Így az Dunántúlról nehéz átjutni pl a Tisza környékére. Amely egyébként elérhető lenne. A metró 40-45 fős
táborozóval, csomagokkal nem ideális utazási lehetőség az egyik bp-i vasúti pályaudvarról a másikba. 2020 - 2021-ben további nehézséget okozott a
pandémia újabb és újabb hullámai. A szervezett túrákra hosszú ideig - főként 2020-ban nem volt lehetőség. 2021-ben is egy ideig az egyéni
túrázásokat tudtuk segíteni túraútvonalak ajánlásával.
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Kijelentem, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében
(GDPR) meghatározottak szerinti, az adatkezelési tevékenységet megelőző adatvédelmi tájékoztatást minden - a beszámolóban feltüntetett - érintett
rendelkezésére bocsátottam, valamint az érintettek GDPR szerinti adatvédelmi tájékoztatását igazoló dokumentumot legalább 10 évig megőrzöm,
és jogszabályban arra felhatalmazott szerv vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) kérelmére rendelkezésre bocsátom.
Tudomásul veszem, hogy az érintettek adatvédelmi tájékoztatását igazoló dokumentumot az arra felhatalmazott szerv (így különösen a Támogató)
j o g o s u l t  h e l y s z í n i  e l l e n ő r z é s  k e r e t é b e n  i s  e l l e n ő r i z n i .

Ajánlott adatvédelmi tájékoztató minták elérhetősége:

Adatvédelmi tájékoztató - támogatásról való beszámolás vonatkozásában adatkezeléssel érintett személyek részére
Adatvédelmi tájékoztató - támogatásról való beszámolás vonatkozásában adatkezeléssel érintett személyek részére - jelenléti ívhez
Igen

Igen

Kijelentem, hogy a benyújtott elszámoláshoz csatolt megrendelés(ek)/szerződés(ek) az azokban foglaltaknak
megfelelően teljesült(ek), a Megbízott(ak) a megrendelés(ek)ben/szerződés(ek)ben foglalt(ak)nak határidőre eleget
tett(ek).

Igen

Az elszámoláshoz megküldött valamennyi bizonylat az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Igen

Jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan benyújtott  beszámolóban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok
jogosságáról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően, esedékes kifizetés előtt, ezen felül az
ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Alulírott, a pályázó szervezet hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom:

8.4 Nyilatkozatok

2022.03.318.3.2 Befejező időpontja:

2021.04.018.3.1 Kezdő időpontja:

8.3 A megvalósítás futamideje

Amennyiben az átváltás időpontja a támogatás jóváírásának dátumát követő
30 napon túli, a jóváírás napján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni!
Amennyiben nem került sor a támogatás átváltására, akkor a jóváírás napján
érvényes, a Kedvezményezett székhelye szerinti ország jegybankja által
nyilvántartott árfolyamot kell alkalmazni a székhely szerint ország pénznemére
átváltáshoz!

HUF / HUF1

HUF / HUF18.1.7 Számított árfolyam:

18.1.6 Átváltás árfolyama (HUF / HUF):HUF300 000,008.1.3 Elszámolandó támogatás az
ország pénznemében:

HUF300 0008.1.2 Számlára beérkezett teljes
támogatási összeg:

2021.05.058.1.4 Beérkezés dátuma:HUF300 0008.1.1 Elszámolandó támogatás:

8.1 Átváltási árfolyam
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Eltérés
(%)

Költségtétel Rövid
megnevezés

Támogatás összege
(HUF)

Elszámolásra benyújtott
összeg (HUF)

Többlet /
hiány (HUF)

0.33 1. Személyi jellegű
ráfordítások

100 000 99 000 -1 000

1.1.3.
Egyszerűsített
foglalkoztatás

költsége

100 000 99 000 -1 000

Számla
kiállítójának neve

A termék/szolgáltatás
megnevezése

Bizonylat sorszáma

-0.33 2. Anyagjellegű
ráfordítások

200 000 201 000 1 000

2.1.2.
Adminisztráció

költségei

40 000 40 000 0

Számla
kiállítójának neve

A termék/szolgáltatás
megnevezése

Bizonylat sorszáma

2.1.3. PR,
marketing,

kommunikációs
költségek

60 000 61 000 1 000

Számla
kiállítójának neve

A termék/szolgáltatás
megnevezése

Bizonylat sorszáma

4 715,00 HUF844619930internet előfizetésVodafone
Magyarország ZRT

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

4 715,00 HUF846280084internet előfizetési díjVodafone
Magyarország ZRT

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

4 715,00 HUF840301154internet előfizetési díjVodafone
Magyarország ZRT

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

Költségtételhez
rendelt összeg

Bizonylat
típusa

Ütem

internet
előfizetése,
domain név
fenntartása,

tárhely

40 000,00 HUFVAR-2021-7könyvelői és
mérlegkészítés díja

Váradi KálmánnéTermék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

Költségtételhez
rendelt összeg

Bizonylat
típusa

Ütem

könyvelői díj

44 000,00 HUFegyszerűsített
munkaszerződés

honlapon fényképes
dokumentáció

archiválása (2021. év)
dokumentumok

aktualizálása (logók,
GDPR) év végi

túrajelentés a megyei
szervezet felé (VMTSZ)

elkészítése

Stéger FerencSzemélyi
jellegű

kifizetések

1.

55 000,00 HUFegyszerűsített
munkaszerződés

honlappal kapcsolatos
admin feladatok ellátása,

felület archiválása
2021.03. negyedévben

Stéger FerencSzemélyi
jellegű

kifizetések

1.

Költségtételhez
rendelt összeg

Bizonylat
típusa

Ütem

honlap negyedévi
karbantartási

frissítése

1/1. ütem

9.2 Pénzügyi beszámoló összesítő
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2.1.5. Szállítás,
utazás-, kiküldetés

költségei

100 000 100 000 0

Számla
kiállítójának neve

A termék/szolgáltatás
megnevezése

Bizonylat sorszáma

0.0 Összesen: 300 000 300 000 0 300 000 300 000 -0

100 000,00 HUFWRCSA 2795969különjárati autóbusz
Veszprém - Cserkeszőlő

Balaton Busz BTTermék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

Költségtételhez
rendelt összeg

Bizonylat
típusa

Ütem

különjárati
autóbusz bérleti

díja

7 620,00 HUFE-VER-2022-633web tárhely szolgáltatás
1 évre

Versanus KftTermék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

4 715,00 HUF841193940internet előfizetési díjaVodafone
Magyarország ZRT

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

3 055,00 HUF847220418internet előfizetési díjVodafone
Magyarország ZRT

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

3 175,00 HUFE-VER-2022-4687.hu domain hosszabbítás
1 évre (egete.hu)

Versanus KftTermék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

4 715,00 HUF842039163internet előfizetési díjVodafone
Magyarország ZRT

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

4 715,00 HUF839473651internet előfizetésVodafone
Magyarország ZRT

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

4 715,00 HUF843744955internet előfizetésVodafone
Magyarország ZRT

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

4 715,00 HUF845436444internet előfizetési díjVodafone
Magyarország ZRT

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

4 715,00 HUF838611156internet előfizetésVodafone
Magyarország ZRT

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

4 715,00 HUF842887678internet előfizetésVodafone
Magyarország ZRT

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.
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Bizonylat
sorszáma

Bizonylat
típusa

Bizonylat
kiállítójának

neve

Gazdasági
esemény rövid

leírása

Bizonylat teljes
összege

Záradékolt összeg További elszámolható
összeg

A költségtételen
elszámolt /

elszámolásra
benyújtott összeg

Bizonylat

benyújtandó

?

Személyi

jell. kifiz.
Igen

Személyi

jell. kifiz.
Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Igen

Termék

és szolg.

kifiz.

Igen

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék
Vodafone

4 715,00 HUF1 270,00 HUF4 715,00 HUF5 985,00 HUFinternet
előfizetési díj

Vodafone
Magyarország
ZRT

845436
444

4 715,00 HUF1 270,00 HUF4 715,00 HUF5 985,00 HUFinternet
előfizetés

Vodafone
Magyarország
ZRT

844619
930

4 715,00 HUF1 270,00 HUF4 715,00 HUF5 985,00 HUFinternet
előfizetés

Vodafone
Magyarország
ZRT

843744
955

4 715,00 HUF1 270,00 HUF4 715,00 HUF5 985,00 HUFinternet
előfizetés

Vodafone
Magyarország
ZRT

842887
678

4 715,00 HUF1 270,00 HUF4 715,00 HUF5 985,00 HUFinternet
előfizetési díj

Vodafone
Magyarország
ZRT

842039
163

4 715,00 HUF1 270,00 HUF4 715,00 HUF5 985,00 HUFinternet
előfizetési díja

Vodafone
Magyarország
ZRT

841193
940

4 715,00 HUF1 270,00 HUF4 715,00 HUF5 985,00 HUFinternet
előfizetés

Vodafone
Magyarország
ZRT

839473
651

4 715,00 HUF1 270,00 HUF4 715,00 HUF5 985,00 HUFinternet
előfizetés

Vodafone
Magyarország
ZRT

838611
156

4 715,00 HUF1 270,00 HUF4 715,00 HUF5 985,00 HUFinternet
előfizetési díj

Vodafone
Magyarország
ZRT

840301
154

40 000,00 HUF0,00 HUF40 000,00 HUF40 000,00 HUF
könyvelői és
mérlegkészítés
díja

Váradi
Kálmánné

VAR-20
21-7

44 000,00 HUF0,00 HUF44 000,00 HUF44 000,00 HUF

honlapon
fényképes
dokumentáció
archiválása
(2021....

Stéger Ferenc

egyszer
űsített
munka
szerződ
és

55 000,00 HUF0,00 HUF55 000,00 HUF55 000,00 HUF

honlappal
kapcsolatos
admin
feladatok
ellátása, fe...

Stéger Ferenc

egyszer
űsített
munka
szerződ
és

10.1 A projekthez rendelt bizonylatok
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Bizonylat
sorszáma

Bizonylat
típusa

Bizonylat
kiállítójának

neve

Gazdasági
esemény rövid

leírása

Bizonylat teljes
összege

Záradékolt összeg
További elszámolható

összeg

A költségtételen
elszámolt /

elszámolásra
benyújtott összeg

Bizonylat

benyújtandó

?

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Igen100 000,00 HUF240 000,00 HUF100 000,00 HUF340 000,00 HUF

különjárati
autóbusz
Veszprém -
Cserkeszőlő

Balaton Busz
BT

WRCSA
279596
9

3 175,00 HUF0,00 HUF3 175,00 HUF3 175,00 HUF
.hu domain
hosszabbítás 1
évre (egete.hu)

Versanus Kft
E-VER-2
022-46
87

7 620,00 HUF0,00 HUF7 620,00 HUF7 620,00 HUF
web tárhely
szolgáltatás 1
évre

Versanus Kft
E-VER-2
022-63
3

3 055,00 HUF2 930,00 HUF3 055,00 HUF5 985,00 HUFinternet
előfizetési díj

Vodafone
Magyarország
ZRT

847220
418

4 715,00 HUF1 270,00 HUF4 715,00 HUF5 985,00 HUFinternet
előfizetési díj

Magyarország
ZRT

846280
084
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