
  
 
PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁGA 

SPORT ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLÚ PÁLYÁZAT 
PÁLYÁZATI ADATLAP  

1. A pályázó szervezet adatai:  

Neve:  Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület (VISE) 

Címe: 7030. Paks, Hidegvölgy utca 3. 

Bankszámlaszáma: MKB Bank  10300002-10593369-49020018  

Adószáma: 18398988-1-17  

 

Működési formája: közhasznú egyesület  

 

A bejegyzés éve, az okirat száma: 1969/2012 (17-02-0001969)  

 
Az értesítéseket az alábbi címre kérjük. (képviselő) 
Név: Cserny Ferenc 

Cím: 7030. Paks, Hidegvölgy utca 3. 

A képviselő telefonszáma: +36 70 2930 151 

2. A pályázat adatai: (kérjük itt csak röviden írja le, bővebben külön lapon fogalmazhatja meg) 
A pályázat rövid leírása: egyesületünk munkája már a megalakulás előtt is jelentősen – több 
évtizedre visszanyúlóan – foglalkozik utánpótlás neveléssel. Egyik fő célunk, hogy minél több 
gyermek ismerkedjen meg és szeressen bele ebbe a csodálatos sportágba. 19. éve rendezünk vitorlás 
táborokat és edzéseket a 8-16 éves korosztálynak, Balatonfüreden, Fadd-Domboriban és a Velencei 
tavon. Rendszeresen megjelenünk a Paksi Sportág választón, ahol eddig több mint 2000 gyermek 
próbálta ki a vitorlázást OP-ban. Idén öt gyermektábort tartunk 20-20 fővel, a környező 
települések – elsősorban Paks – jelentkezői közül választva. Választva, mert anyagi forrásaink nem 
teszik lehetővé a létszám bővítését, bár az igény többszörös! 
 

A pályázat megvalósításának tervezett ideje: 2019. május – 2019. szeptember. 

Az elszámolás tervezett időpontja:  2019. október 30. 

A megvalósításhoz szükséges teljes költség: 3.000.000.- Ft 

Meglévő saját erő és egyéb forrás: 1.500.000.-  Ft 

A bizottságtól kért támogatás: 600.000.-  Ft 

A pályázat részletes leírását és költségvetését mellékelten benyújtottam. 
 
Paks, 2019. április 03. 

Cserny Ferenc 
VISE Elnök 

Aláírás/Cégszerű aláírás 



  
 
3. Mellékelt dokumentumok: (a megfelelő aláhúzandó) 

 

- Pályázat részletes leírása igen – nem  

- Pályázat részletes költségvetése igen – nem  

- Kivonat a törvényszéki nyilvántartás adatairól igen – nem 

(Sport és Esélyegyenlőségi pályázathoz csatolva) 

- Nyilatkozat összeférhetetlenségről igen – nem 

(Sport és Esélyegyenlőségi pályázathoz csatolva) 

- Közzétételi kérelem igen – nem 

(Sport és Esélyegyenlőségi pályázathoz csatolva) 

- Nyilatkozat köztartozás mentességről igen – nem 

(Sport és Esélyegyenlőségi pályázathoz csatolva) 

- Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről igen – nem 

(Sport és Esélyegyenlőségi pályázathoz csatolva) 

 

Paks, 2019. április 03. 

Cserny Ferenc 
VISE Elnök 

Aláírás/Cégszerű aláírás 



  
 
 

NYILATKOZAT 
 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

 
A Pályázó neve: Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület (VISE) 
 
Természetes személy lakcíme: 
Születési helye, ideje:  
 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 
 
Egyéb szervezet esetén székhelye:  7030. Paks, Hidegvölgy utca 3. 
Képviselőjének neve:    Cserny Ferenc 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 1969/2012 (17-02-0001969)  
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Szekszárdi 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     X 

2. fennáll az …pont alapján 
          
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
  1. nem áll fenn vagy     X 

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: Paks, 2019. április 03. 

 
 

Cserny Ferenc 
VISE Elnök 

Aláírás/Cégszerű aláírás 



KÖZZÉTÉTELI  KÉRELEM 
 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) 
bekezdés szerinti érintettségéről 

 
A Pályázó neve: Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület (VISE) 
 
Egyéb szervezet esetén székhelye:  7030. Paks, Hidegvölgy utca 3. 
Képviselőjének neve:    Cserny Ferenc 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 1969/2012 (17-02-0001969)  
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Szekszárdi Törvényszék  
___________________________________________________________________________ 
 
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt 
szervezettel szemben fennáll, mert  
 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök 
döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó 
esetén!).  

 
Indoklás:  
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye 
beírandó): 
……………………...……………………...……….……………………………………………………… 
 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) 
 

Indoklás:  
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 
 
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 
képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) 
bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 
 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes 
személy pályázó esetén!) 

 
Indoklás: 
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem 
minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  
(A kívánt rész aláhúzandó!) 
 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
 házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 
mostoha- és nevelőszülő, testvér 
 



 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban 
megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). 

 
Indoklás: 
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): 
………………………………………………………………………………………………...… 
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): 
 ……………………………………………………………………………...…………………... 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 
mostoha- és nevelőszülő, testvér 
 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, 
vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

o vezető tisztségviselője 
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó 
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 
tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója  
 

Indokolás: 
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó): 
 ……………………………………………………………………………….…………………. 
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, 
székhelye beírandó): 
.………………………………………………………………………………………………….. 
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, 
főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat 
képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) 
pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja 
 
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, 
mostoha- és nevelőszülő, testvér 
 
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 
 
Kelt: Paks, 2019. április 03. 

 
 

Cserny Ferenc 
VISE Elnök 

Aláírás/Cégszerű aláírás 
 



NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott Cserny Ferenc a VISE Elnöke nyilatkozom, hogy a Humánpolitikai 
Bizottság pályázati felhívására a Sport és Esélyegyenlőségi Célú Pályázatra a 
Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület. által benyújtott pályázatban szereplő 
személyes adatok pályázattal összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez 
hozzájárulok. 
 
Kelt: Paks, 2019. április 03. 

 
 

Cserny Ferenc 
VISE Elnök 



 

Melléklet: Humánpolitikai Bizottság SPORT ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLÚ PÁLYÁZAT 2019 
 
 

Vitorlás Sportért Közhasznú Egyesület 
Gyermektáborok pályázati adatai 

 
Egyesületünk ez évben is szeretné megrendezni hagyományos vitorlás gyermek és ifjúsági táborait 
az alábbi megosztásban: 
 
Fadd-Domboriban:  

június 15 – 19 között 20 fő 

június 20 – 26 között 20 fő 

Balatonfüred Koloska kikötőben: 
június 30 – július 07 között 20 fő 

július 07 – 14 között 20 fő 

július 28 – augusztus 06 között 20 fő 

Valamennyi táborban 4- 4 fő felnőtt edző, illetve oktató biztosítja a folyamatos felügyeletet. 
Az oktatók szállás ellátás finanszírozásának kiegészítésére szeretnénk felhasználni a pályázati 
összeget, ezzel is csökkentve a gyerekek részvételi díját. 
 

A Dombori teljes költség várhatóan: 1.700.000 Ft. 
Részvételi díj: 30.000 Ft./fő 
Saját forrásunk: 250.000 Ft. 
Egyenleg: -250.000 Ft. 
   
Balatonfüredi teljes költség várhatóan 2.800.000 Ft. 
Részvételi díj: 35.000 Ft./fő 
Saját forrásunk: 350000 Ft. 
Egyenleg: -350.000 Ft. 
   
Összes saját forrás: 600.000 Ft. 
   
A Bizottságtól igényel támogatás: 600.000 Ft. 

 
Kalkulált költségek: 

Dombori szállás: 48x1500 Ft. 72000 Ft. 
Dombori ellátás: 48x3000 Ft. 144000 Ft. 
Balatonfüredi szállás: 72x2500 Ft. 180000 Ft. 
Balatonfüredi ellátás: 72x3500 Ft. 252000 Ft. 
Hajóbérlet (egységes): 40x800 Ft/nap x (2x5) nap 320000 Ft. 
 60x800 Ft/nap x (3x7) nap 1008000 Ft. 
Kisérő motorosok (2db.): 2x40000 Ft/nap x 31 nap 2480000 Ft. 
Szállítás, üzemanyag (személy,eszköz): ? 100000 Ft. 
Összesen  4556000 Ft. 

 
 
Kelt: Paks, 2019. április 03. 
 

Köszönettel: Cserny Ferenc 
VISE Elnök 


