
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Dunaújvárosi Sárkányok SE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet

Gazdálkodási formakód  521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  18279128-1-07

Bankszámlaszám  10400463-50526552-76891005

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2400  Város  Dunaújváros

Közterület neve  Frangepán  Közterület jellege  utca

Házszám  100  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2400  Város  Dunaújváros

Közterület neve  Frangepán  Közterület jellege  utca

Házszám  100  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 514 91 82  Fax  +36 20 514 91 82

Honlap  www.dragons.hu  E-mail cím  info@dragons.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Boda Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 514 91 82  E-mail cím  boda.gabor@dragons.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Boda Gábor +36 20 514 91 82 boda.gabor@dragons.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Széchenyi István Gimnázium Dunaújvárosi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 15 Felk. és versenyeztetés

Vasvári Pál Általános Iskola Dunaújvárosi Önkormányzat Gazdasági Ellató Szervezet 6 Felkészülés

Móricz Zsigmond Általános Iskola Dunaújvárosi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 2 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2011-11-25

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2012-01-21

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,54 MFt 2,442 MFt 4,1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 1,554 MFt 6,425 MFt 17 MFt

Egyéb támogatás 0,169 MFt 0,991 MFt 2 MFt

Összesen 3,263 MFt 9,858 MFt 23,6 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,035 MFt 3,5 MFt 6,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 1,514 MFt 4,595 MFt 9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,366 MFt 0 MFt 2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0,026 MFt 6 MFt

Összesen 3,915 MFt 8,121 MFt 23,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 1,554 MFt 5,953 MFt 11 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 830 439 Ft 36 609 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 14 059 609 Ft 281 192 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 594 481 Ft 11 890 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Foglalkozásaink fő céljai: • A kosárlabda honosítása és népszerűsítése Dunaújvárosban • A dunaújvárosi iskolákkal való jó kapcsolat kialakítása, az iskolák
sportolóinak támogatása • Utánpótláskorú kosárlabdázók nevelése és fejlesztése, ezen belül: o a gyerekek egészséges életmódra való nevelése o a gyerekek
kondícionális és koordinációs képességeinek fejlesztése o a rendszeres mozgás megszerettetése játékos foglalkozásokkal o országos és megyei bajnokságokban
való részvétel. Egyesületünk közhasznú minősítésű. Foglalkozásaink az egyesület keretein belül tartott edzéseken kívül kiterjednek az általános iskolákban tartott
kosárlabda szakkörökre is, melyekkel jótékonysági alapon szolgáljuk az iskolákat, valamint részt veszünk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által
szervezett „Dobd a kosárba!” programban. A dunaújvárosi iskolákban foglalkozásaink tovább folytatódtak, az idén még több részvevővel, mint tavaly. Három új első
osztály kapcsolódott be, így az edzéseinken kívül már több, mint 250 gyerekkel foglalkozunk az iskolákban, akiknek jövőre szintén edzés-, illetve versenyzési
lehetőséget szeretnénk kínálni. A tömegesítést jövőre még tovább szeretnénk bővíteni, a városban városi bajnokságot is szeretnénk indítani. A 2015/2016-os évre
kitűzött céljainkon ebben az évben is túlteljesítettünk, jelenleg az alábbi csoportbeosztások vannak: 1. U16-os fiú korosztály: 12 fiú 2. U14-es korosztály: 15 fiú és lány
3. U12-es fiú korosztály: 18 fiú 4. U12-es lány korosztály: 15 lány 5. U11-es vegyes korosztály: 14 fiú és lány 6. U10-es vegyes korosztály: 12 fiú és lány Az idén a
dunaújvárosi önkormányzattal is együttműködtünk, például a Vasvári Pál Általános Iskola felújításával kapcsolatosan. Elértük, hogy jövőre edzéseket és/vagy
mérkőzéseket a dunaújvárosi sportcsarnokban tarthassunk/játszhassunk. Ősztől NB II.-es felnőtt férfi csapatot indítunk, hogy 16 és 18 év közötti fiataljainknak
továbbra is legyen miért fejlődni, küzdeni. Több teremidőre és támogatásra van szükségünk, hogy tovább növekedhessünk, s hogy a kosárlabdát tovább
népszerűsíthessük. Az idén szakmai stábunkat is növeljük két új edzővel, s jövőre is tervezünk újabb edzőknek szakmai képzést biztosítani. Biztosra mondható, hogy
Magyarországon ilyen iramú növekedést, mint a miénk, az idén is kevés egyesület képes felmutatni. 

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

Nincs ingatlan beruházás. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Projekt időtartama: 2016/2017 évad. 2016 júliusában/augusztusában edzőtáboroztatás, felkészülés a szeptembertől induló szezonra. Szeptembertől júniusig edzések
szervezése, bajnokságokon való részvétel. Tevékenységünk újabb csoportokkal bővül. Tavasszal újabb előkészítő csoportokat indítunk, 2017 júniusától pedig újabb
edzőtáborokat szervezünk a gyerekeknek. 

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

Egyesületünk célja a kosárlabda népszerűsítése, honosítása Dunaújvárosban, a kosárlabda szakkörök és egyéb, kosárlabdával kapcsolatos foglalkozások és
rendezvények rendszeresítése a dunaújvárosi iskolákban, a kiemelkedő tehetségek képzése és fejlesztése, a magyar kosárlabda sikereihez és fejlődéséhez való
hozzájárulás. Továbbá céljaink a kosárlabdázni vágyó gyerekekkel való magas színvonalú foglalkozások megvalósítása, jó minőségű felszerelésekkel, jól képzett,
fizetett szakemberek segítségével. Egyesületünk felépítésénél szükségesnek látjuk a megfelelő alapozást: alulról építeni, fiatalabb korosztályokkal kezdeni, hogy
felfelé haladva alaposan képzett, jó minőségű csapatokkal képviselhessük magunkat és városunkat a magyar fiú- és lánykosárlabdában egyaránt. Célunk évről-évre
a korosztályok bővítése, a 2016/2017-es szezonban már U11-től U18-ig a magyar kosárlabdában képviselve leszünk. Egyesületünk sportfejlesztési programjának
megvalósítására szükségünk van támogatásra, hiszen Dunaújvárosban az emberek nagy része anyagi nehézségekkel küzd, havi díjakból lehetetlen a csoportokat
fenntartani. Tavalyi sportfejlesztési programunk céljait nemhogy elértük, jelentősen túlszárnyaltuk. Korábbi sportfejlesztési programunknak köszönhetően az
egyesületünk által foglalkoztatott gyerekek száma két év alatt több, mint háromszorosára nőtt, s ezt az eredményes munkát szeretnénk folytatni, a dunaújvárosi
kosárlabdát tovább bővíteni. Rohamos iramú növekedésünk eredménye, hogy a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület, bár fiatal, ennek ellenére szinte
minden dunaújvárosi általános iskolás tanuló ismeri, nagyon sokan szeretnének elkezdeni kosárlabdázni rendszeresen, szervezett formában. 

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

Sportfejlesztési programunk elsődleges célja, hogy a kosárlabdázás mindenkinek anyagilag megengedhető legyen, hogy a tagdíjakat minimálisra csökkenthessük,
ezeken kívül a gyerekeket és a szülőket semmilyen egyéb költség ne terhelje. Továbbá egyik fő célunk a gyerekek egészséges életmódra, rendszeres mozgásra való
nevelése, s reméljük, foglalkozásainkon keresztül megtanulnak egészségesen táplálkozni, a testüket karbantartani, s ezáltal egészségesebb gyerekek, majd később
felnőttek lesznek belőlük. Reméljük, hogy foglalkozásainkon keresztül ők is beleszeretnek a sportolásba, hogy a jövőben visszatérjenek e sportágra hobbi szinten,
vagy akár szponzorként, edzőként, szurkolóként, és hogy a jövőben saját gyerekeikkel is megismertessék a kosárlabdát.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi 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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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszközök Versenylabda, 6-os db 15 25 000 Ft 375 000 Ft

Sporteszközök Versenylabda, 7-es db 15 25 000 Ft 375 000 Ft

Sportfelszerelések Magasság állító szerkezet db 2 135 000
Ft

270 000 Ft

Sportfelszerelések Versenygyűrű db 2 30 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelések Kosárlabda mez/nadrág szett 60 10 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelések Melegítő alsó/felső szett 30 10 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelések Kosárlabda cipő pár 12 15 000 Ft 180 000 Ft

Informatikai
eszközök

Videokamera db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

2 560 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi
eszköz

megnevezése

Indoklás

Versenylabda,
6-os

Jövőre több csapatunk is indul serdülő/U15-ös bajnokságokban, ezért újabb szett labdákra lesz szükségünk az edzésekhez.

Versenylabda,
7-es

U16-os csapatunk jövőre is indul a bajnokságban. Ennek a csapatnak még nem vettünk labdákat, ezt szeretnénk most megvalósítani.

Magasság
állító
szerkezet

A Széchenyi Gimnáziumban jelenleg mobil minipalánkokkal oldjuk meg az edzéseket. Jövőre lényegesen több minicsoportot indítunk, a mobil
palánkokat más iskolákba visszük át, a Széchenyi Gimnáziumban pedig elektromos palánk leengedő/felhúzó szerkezetet építünk be.

Versenygyűrű A Széchenyi Gimnáziumban a gyűrűk rossz állapotban vannak, a belső drót eltört, a hálót széttépi, új gyűrűket kell felszerelni.

Kosárlabda
mez/nadrág

U14-es, U15-ös, U16-os csapatainknak mezekre van szükségük, jelenleg ezek a korosztályok ugyanazon a mezgarnitúrán osztoznak, ami ezért
gyorsan kopott, elhasznált állapotba került.

Melegítő
alsó/felső

A felsőbb korosztályokat szeretnénk melegítőkkel ellátni.

Kosárlabda
cipő

Sok szegény családból származó gyerek jár hozzánk, akik egyszerűen nem engedhetik meg, hogy kosárlabda cipőket vegyenek. Szeretnénk
venni kosárlabda cipőket, amiket ezeknek a gyerekeknek kölcsön adhatunk.

Videokamera Egyik fő problémánk szakmailag, a mérkőzések utólagos elemzésének lehetőségének hiánya.

Laptop A laptopot a videokamerával együtt a fenti célra használnánk, valamint statisztika készítésre, XPS Network szoftverrel az edzések tervezéséhez,
kiértékeléséhez.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

1 775 526 Ft 18 304 Ft 36 609 Ft 1 830 439 Ft 784 474 Ft 2 596 609 Ft 2 614 913 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Nem

2016/17 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. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 30 10 2 Országos

U12 30 5 2 Országos

U14 45 0 3 Országos

U16 30 0 2 Megyei

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 135 15 9
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 200 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 3 000 Ft

Személyszállítási költségek 2 700 000 Ft

Nevezési költségek 305 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 170 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 592 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 550 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 7 680 000 Ft

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

Összesen 15 200 000 Ft

2016/17 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)

13 637 821 Ft 140 596 Ft 281 192 Ft 14 059 609 Ft 1 562 179 Ft 15 481 192 Ft 15 621 788 Ft
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Általános Képzés

2016/17 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
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 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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Versenyeztetés

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

630 000 Ft

a pályahitelesítés díja 12 700 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 642 700 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

576 647 Ft 5 945 Ft 11 890 Ft 594 481 Ft 66 053 Ft 654 590 Ft 660 535 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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

36 609 Ft 36 609 Ft 18 304 Ft 54 913 Ft

Utánpótlás-nevelés 281 192 Ft 281 192 Ft 140 596 Ft 421 788 Ft

Versenyeztetés 11 890 Ft 11 890 Ft 5 945 Ft 17 835 Ft

Összesen 494 536 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázatkezelés, elszámolások elkészítése, kapcsolattartás a támogatókkal.

Utánpótlás-nevelés Pályázatkezelés, elszámolások elkészítése, kapcsolattartás a támogatókkal.

Versenyeztetés Pályázatkezelés, elszámolások elkészítése, kapcsolattartás a támogatókkal.
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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 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Dunaújváros, 2016. 04. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Boda Gábor (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 jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. 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;

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

5. 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;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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);

10. 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;

11. 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;

12. 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 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 4. év 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 a jogszabályban meghatározott mértékben 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.

13. 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;

14. 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.

15. 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: Dunaújváros, 2016. 04. 29.

be/SFP-07201/2016/MKOSZ

2016-04-29 23:13 15 / 20



Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 14:12:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 09:13:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 09:13:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 09:36:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Kelt: Dunaújváros, 2016. 04. 29.
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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

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 4 6 50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 5 150%

Edzőtáborok száma db a létszám fog
növekedni

4 4 0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db 1 0 -100%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 0 0 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 tavalyi u16 12 12 0%

U15 fő teljesen új 0 12 0%

Egyéb indikátorok

U14 fő tavalyi u14 12 12 0%

U13 fő tavalyi u12 0 30 0%

U12 fő tavalyi u11 30 30 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 1 775 526 Ft 18 304 Ft 36 609 Ft 1 830 439 Ft 784 474 Ft 2 596 609 Ft 2 614 913 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 775 526 Ft 18 304 Ft 36 609 Ft 1 830 439 Ft 784 474 Ft 2 596 609 Ft 2 614 913 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

13 637 821 Ft 140 596 Ft 281 192 Ft 14 059 609 Ft 1 562 179 Ft 15 481 192 Ft 15 621 788 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

Versenyeztetés 576 647 Ft 5 945 Ft 11 890 Ft 594 481 Ft 66 053 Ft 654 590 Ft 660 535 Ft

Összesen 15 989 994 Ft 164 845 Ft 329 691 Ft 16 484 530 Ft 2 412 706 Ft 18 732 391 Ft 18 897 236 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (5 darab)

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)

ugyvedaltalellenjegyzett20160426_1461741210.jpg (Szerkesztés alatt, 630 Kb, 2016-04-27 09:13:30)
0dfe32dd7ed155a26298b3e412d628bb4174bfc99acff09645957617cb696ac2

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

cegkivonat1_1461586331.jpg (Szerkesztés alatt, 656 Kb, 2016-04-25 14:12:11) 30666ff9de995f9b799ec8617d81bce1def9c26aa9d10e062e85494307f75bf9

cegkivonat2_1461586337.jpg (Szerkesztés alatt, 482 Kb, 2016-04-25 14:12:17) 9250dfa00342c545d71aae73921c8f8bff1a47ab54f05ddc805a8ed2a86a37a6

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

35000ft_1461742561.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2016-04-27 09:36:01) be16a28773880e028a859086d448c4aa6d34f51f2fb88e971aba5d762b1a1fce

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

1_dunaujvarosi_sarkanyok_kosarlabda_1461741230.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-27 09:13:50)
64ad15b26465d0e009439fda3028b50b907335553512cf99e8cd3321587a9e38
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