
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  DUNAVARSÁNYI TORNA EGYLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  DTE

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  NBII

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

Adószám  18669354-1-13

Bankszámlaszám  51700210-11128777-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2336  Város  Dunavarsány

Közterület neve  Halász Lajosné  Közterület jellege  utca

Házszám  24-26  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2336  Város  Dunavarsány

Közterület neve  Halász Lajosné  Közterület jellege  utca

Házszám  24-26  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 982 38 08  Fax  +36 24 656 916

Honlap  www.dunavarsanyite.hu  E-mail cím  manka0828@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Gergőné Varga Tünde

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 338 09 10  E-mail cím  polgarmester@dunavarsany.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Gergőné Varga Tünde +36 70 338 09 10 polgarmester@dunavarsany.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Dunavarsány Sportcsarnok Dunavarsány Város Dunavarsány Város 22 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1936-04-15

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1995-09-27

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  0

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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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 5 MFt 4 MFt 4 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,4 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 5,4 MFt 6,2 MFt 39,7 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 10,8 MFt 10,7 MFt 44,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2 MFt 2,8 MFt 8 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,8 MFt 1,3 MFt 3,1 MFt

Anyagköltség 2,8 MFt 1,8 MFt 16,7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,2 MFt 4,9 MFt 9,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 0,7 MFt 7 MFt

Összesen 8,8 MFt 11,5 MFt 44 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 6 MFt 6,9 MFt 33 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,8 MFt 1,3 MFt 3,1 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 1 001 809 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

9 516 616 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 29 222 301 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 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:

Dunavarsányban a kézilabda nagy hagyományokra tekint vissza, a helyi Általános Iskolával történő együttműködés során fogalmazódott meg erőteljesebb igény a
sportág utánpótlásból történő újjáépítésére. 2016/17-es tanévtől a taksonyi Taksony Vezér Általános Iskolára is kiterjesztjük a Dunavarsányban már idén sikerrel
működő iskolai kézilabda programunkat. A program keretében testnevelés óra keretében tartunk kézilabda foglalkozást az összes alsós, és a kiválasztott felsős
osztályokban. Szeptembertől kézilabda/kajak-kenu osztályokba felvételiznek az óvodások, amelyeknek az újonnan kialakított szakmai életpálya modellünk szerint
tartunk kézilabda foglalkozásokat. Stratégiai partnerünk a Merkapt-Mekler ITSE (kajak-kenu), illetve a Ráckeve VKSK, akivel az utánpótlás korosztályok
megosztásának elvén (adott korosztály létszámának feltöltésével versenyezhet csapat itt, vagy ott) előnyös a két sportszervezet közötti szoros együttműködés. Női
felnőtt csapatunk az NBII Déli csoportjában szerepel, közép-, és hosszú távú célunk, hogy tömegbázisunk szélesítésével saját erőből, utánpótlásunkból töltjük fel a
csapatot. E mellé felzárkóztatjuk a jelenleg Pest Megyei bajnokságban szereplő férfi csapatunkat is. Az utánpótlás terén széles együttműködésünk eredményeként,
nem konkurálunk egymással, hanem egymást segítve törekszünk a régió kézilabdaéletének minél szélesebb spektrumát átölelni, minél nagyobb sikereket elérni úgy a
tömegbázis kiépítése, mint az élsport területén. Az elmúlt évben beindított iskolai programunknak köszönhetően sportolóink száma meghaladja a 120-at, melyből
ősztől minimum 80 igazolt gyermekkel 6 korosztályban indulunk az MKSZ különböző versenyrendszereiben. Célunk, hogy bázisunkat tovább szélesítsük, a piramis-
elv alapján ez is záloga a minél több, minőségi játékos kinevelésének. A tehetségeket szeretnénk „továbbengedni”, hogy öregbítsék a Dunavarsányban megvalósított
utánpótlásképzést. Az élsportolók felépítése mellett, azokat a fiatalokat is a sport és a kézilabda közelében kell tartanunk, akikből az évek múlásával hobbisportoló,
vagy „csak” szurkoló lesz. Ők jelentik ugyanis azt a tömeget, amire építkezhetünk, amiből még tovább fejlődhetünk. A városban egyre több szurkoló áll mögöttünk,
akik nagy lelkesedéssel buzdítják csapatainkat. 

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

nem releváns 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A szervezetben a 16/17-es szezonban 4 új munkahelyet teremtünk. Folyamatosan fejlesztjük a szakmai stábot is, hogy rövid-, illetve közép távon is eredményesek
lehessünk. Az edzői munkakörök mellett felveszünk szakmai vezetőt, atlétaedzőt, esetleg fizioterapeuta munkatársat, idén még nem TAO keretein belül, de jövőre
elérni kívánjuk a 120 fő igazolt létszámot. Személyi jellegű ráfordítások jogcímen a felnőtt csapattal foglalkozó szakemberek mellett a szervezet vezetése található. Az
utazási költségeink racionalizálása érdekében 1 db mikrobusz beszerzését tervezzük. A busz karbantartására és tárolására különös gondot fogunk fordítani, célunk,
hogy utánpótlás sportolóink együtt utazhassanak idegenbeli mérkőzéseinkre, tornákra. A modern mérkőzés és edzéselemzés elképzelhetetlen informatikai eszközök
nélkül. Ennek érdekében szeretnénk két laptopot beszerezni, amely eszközök óriási segítségre lennének a mindennapi szakmai munkánkban. A fentieken kívül a
biztonságos sportolás és az egészségmegőrzés, -fejlesztés, illetve a rehabitáció megkönnyítése érdekében tervezzük sport-, és egészségügyi eszközök beszerzését,
valamint a folyamatosan amortizálódó eszközök, felszerelések pótlását (pl. mezek, cipők, labdák, bóják stb.). Ezek mellett az utánpótlásunk felkészítése és
versenyeztetése igen komoly terhet jelent számunkra (személyszállítás, sportlétesítmények bérleti díja, szállás és étkezés költségei stb.), amelyek finanszírozása
kérelmünk sikeres elbírálása nélkül lehetetlen lenne. Az idén kidolgozott hosszú távú sportfejlesztési programunk szigorúan meghatározza az elérni kívánt célokat.
Azaz stabil NBII-es tagság felnőtt szinten, mindkét nemben, amelyek alá az U10-es korosztálytól felépítjük az összes lépcsőfokot mindkét nemben. A projektet
folyamatosan kezdjük majd végrehajtani az esetleges új sportolni vágyókkal, iskolákkal, egyéb szervezetekkel. A beszerzések nagy részét őszre tervezzük, de ezt
természetesen a felmerülő igények még módosíthatják, valamint a támogatások lehívása is befolyásolhatja az előbbit. 

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

A Dunavarsányi és Taksonyi iskolákkal kiépített kapcsolat és együttműködés lehetővé teszi, hogy a kézilabda a testnevelés órák része legyen, ezáltal a sportág a
gyerekek számára nemcsak könnyen elérhetővé, de mozgáskultúrájuk alapjává is válik. Az iskolai kézilabda program keretén belül a testnevelőket is megfelelően
képezzük, hogy a kézilabdát szakszerűen oktassák az iskolákban, ill. nem csak a tantervi keret részeként, hanem délutáni edzések formájában is intenzívebbé
tesszük a sportág oktatását. Kiemelten fontos célunk a tömegesítés, minél több fiatalt bevonni a kézilabda kötelékébe. A pályázati erőforrások hozzásegítenek minket
ahhoz, hogy kitűzött céljainkat rövidebb időn belül, magas szinten elérhessük. Mindehhez a következő prioritásokat rendeltük: • A környező iskolákkal továbbra is jó
kapcsolatot kívánunk tartani • Intenzív toborzás és bázisszélesítés • A képzés – versenyeztetés rendszerének teljes mértékű kiépítése, fejlesztése • A délelőtti
foglalkozásokon Mintaprogram bevezetése, a délutáni edzéseken egy továbbfejlesztett, központosított program szerinti felkészítése • A tehetséges, kevésbé
tehetséges, versenyző, nem versenyző játékosok kiválasztása, a tehetségi szintek alapján csapatok kialakítása és vagy az adott bázis iskolában plusz edzések
keretén belül gyerekek továbbképzése. • Az igényekhez és a létszámnövekedéshez mérten tárgyi eszközfejlesztés az iskolákban A minőségi képzés alapja az
erőforrások megléte: eszköz, létesítmény, személyi állomány. A támogatások segítségével rövid időn belül elérhetjük a szükséges személyi létszámot,
létesítményeket bérelhetünk és sporteszközöket, felszereléseket biztosíthatunk, ezáltal egyre több gyermeket vonhatunk be a képzésbe, és egyre jobb körülmények
közötti edzéseket tudunk biztosítani. Ezáltal nem csak a gyerekeket, hanem a szüleiket és a munkatársakat is motiválttá tehetjük. A minőségi képzés ellenére nem
utasítjuk el a kevésbé tehetséges játékosokat sem, amely során a TAO pályázati forrás segítségével: • Szélesebb körben toborozhatjuk bővíteni kívánt utánpótlás
bázisunkat • Megtalálhatjuk és megszerezhetjük a megfelelő szakemberállományt • Szakembereink, munkatársaink számára továbbképzéseket biztosíthatunk • Saját
rendezésű kupákat tarthatunk, ami fejleszti a játékosokat, erősíti a közösségi szellemet • Csapataink megfelelő felszerelésekhez juthatnának, amivel erősíthetjük az
összetartozás érzését • A felszerelés mellett megfelelő sporteszközök, infrastruktúra kialakítása elérhető. 

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

A mai felnőttek kiemelkedő feladata az egészséges életre nevelés, melyben a sportnak kiemelkedő feladata van. Településünkön egyesületünknek nagyon fontos
közösség építő szerepe és hatása van. A gyermekeket minél kisebb korban meg kell ismertetni a sporttal, meg kell tanítani a szabadidő értékes, egészséges
eltöltésére, így felnőttként már életük részévé válik.A rendszeresen sportoló fiatalok edzettebbek,fizikai felépítésük, terhelhetőségük sokkal nagyobb, valamint a
sportból adódóan kitartóbbak, toleránsabbak, fegyelmezettebbek és terhelhetőbbek is, amit felnőttkorukban a gazdaság és a társadalom több területén is
hasznosíthatnak. A város kulturális- és sportéletét nagyban fellendíti a felnőtt csapat működése. A lakosság számára azért fontos, mert a szurkolás közösségteremtő,
ill. a sportversenyek sajátos helyi események, színfoltok: megpróbáljuk a felnőtt mérkőzéseinket családi programmá szervezni. A gyerekek szempontjából rendkívül
jótékony a közösség megtapasztalása, a csapatjáték elsajátítása. A sportszeretet nevelő hatása kiemelkedő, tartást ad. Intézményen belül, az iskolákban új
sportágat, színesebb közéletet jelent. A szülő számára pedig megnyugtató, hogy jó kezekben, jó helyen tudhatja gyermekét. A kézilabdát megszerető fiatalok egész
életükben a sportág szerelmesei maradnak, akikből nem lesz élsportoló, azok nézőként, szerencsés esetben szponzorként maradnak a sportág közelében. A régiós
együttműködés nem csak a gyermekek egészséges fejlődésére, hanem a gazdasági szereplők sportbéli bevonására ösztönözhet. Emellett az eredményes működés
és csapatok pedig a környező vállalatok figyelmét is felkeltik, a közös együttműködésből pedig mindenki profitál, így a gazdaság számára is hasznos a klub zavartalan
működése és fejlődése. Ezáltal olyan, a kézilabdához köthető kapcsolatok alakulnak, amelyek később szponzorációként is realizálódhatnak.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Herczceg Mariann 1965-08-28 Ügyv. Elnök N.r. Normál 4 10 37 000 Ft 10 360 Ft 473 600 Ft

Márczi Gábor 1968-04-07 Edző B EKHO 4 10 60 000 Ft 12 000 Ft 720 000 Ft

Farkas Zsolt 1965-09-26 Edző C Egyéb 4 10 80 000 Ft 0 Ft 800 000 Ft

12 30 177 000 Ft 22 360 Ft 1 993 600 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

991 791 Ft 10 018 Ft 0 Ft 1 001 809 Ft 1 001 809 Ft 1 993 600 Ft 2 003 618 Ft

be/SFP-04364/2016/MKSZ

2016-04-28 19:18 5 / 20



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
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő db 1 13 000 000
Ft

13 000 000 Ft

Informatikai eszközök Laptop db 2 250 000 Ft 500 000 Ft

13 500 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Mikrobusz 8+1 fő 2016/17-es szezonra már hat versenyző csapattal vágunk neki. Az NBII-es junior lányok mellett, többi csapatunk az OSB és a
gyermekbajnokság küzdelmeire rengeteget kell utazzon. Eddig szülői segítséggel oldottuk meg az utazást, néha buszos utak is
belefértek a költségvetésbe, de ennyi csapattal már nehéz lenne megoldani az utazásokat.

Laptop A modern mérkőzés és edzéselemzés elképzelhetetlen informatikai eszközök nélkül. Ennek érdekében szeretnénk két laptopot
beszerezni, amely eszközök óriási segítségre lennének a mindennapi szakmai munkánkban.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

9 421 450 Ft 95 166 Ft 0 Ft 9 516 616 Ft 4 078 550 Ft 13 500 000 Ft 13 595 166 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?

Nem

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 igazolt csapatok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 12 0 Nincs

U8 16 12 1 Megyei

U9 14 10 1 Megyei

U10 0 0 0 Nincs

U11 18 7 1 Megyei

U12 0 0 0 Nincs

U13 17 0 1 Megyei

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő/ifjúsági 15 0 1 Országos

Junior 14 0 1 Országos

U23 0 0 0 Nincs

Összesen 94 41 6
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályatartozék kapuháló pár 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Pályatartozék szivacskézilabda kapu pár 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz wax kg 10 9 300 Ft 93 000 Ft

Sporteszköz labda db 120 25 000 Ft 3 000 000 Ft

Sporteszköz labdazsák db 10 12 700 Ft 127 000 Ft

Sporteszköz gumiszalagok db 60 12 700 Ft 762 000 Ft

Sporteszköz ugrókötél db 60 4 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 120 1 500 Ft 180 000 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 80 40 000 Ft 3 200 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 112 12 700 Ft 1 422 400 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 112 10 000 Ft 1 120 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 80 25 000 Ft 2 000 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 120 6 000 Ft 720 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 10 17 000 Ft 170 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 10 17 000 Ft 170 000 Ft

Sportfelszerelés sport bólya csom 4 13 500 Ft 54 000 Ft

Pályatartozék AirBody db 2 150 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz kapus protector db 4 5 000 Ft 20 000 Ft

Sporteszköz TRX-riptrainer db 2 70 000 Ft 140 000 Ft

Sporteszköz Jóga henger db 5 20 000 Ft 100 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz orvosi táska felszerelve db 2 20 000 Ft 40 000 Ft

Gyógyszer masszázskrém db 6 3 200 Ft 19 200 Ft

Gyógyszer ragtapasz csom 6 1 500 Ft 9 000 Ft

Vitamin Étrendkiegészítő, izotóniás sportitalok csom 120 3 000 Ft 360 000 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray doboz 20 2 500 Ft 50 000 Ft

Gyógyszer jégakku db 6 1 400 Ft 8 400 Ft

Diagnosztikai eszköz hűtőtáska (6L-15L) db 1 12 000 Ft 12 000 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
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

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 szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

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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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 

Közreműködői költségek

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

Összesen 0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Dunavarsány, 2016. 04. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Gergőné Varga Tünde (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 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: Dunavarsány, 2016. 04. 28.

be/SFP-04364/2016/MKSZ

2016-04-28 19:18 14 / 20



Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 16:42:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 16:49:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 16:42:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 17:32:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 15:03:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 16:59:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 17:20:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 17:20:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 17:20:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 17:20:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 17:21:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 17:21:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 17:21:38

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

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
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Kelt: Dunavarsány, 2016. 04. 28.
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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

Megjegyzé
s

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 4 5 25%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

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 2 3 50%

U18 fő 1 2 100%

U17 fő 2 3 50%

U16 fő 5 6 20%

U15 fő 4 6 50%

Egyéb indikátorok

U13 12 16 33%

U09 10 16 60%

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 991 791 Ft 10 018 Ft 0 Ft 1 001 809 Ft 1 001 809 Ft 1 993 600 Ft 2 003 618 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 9 421 450 Ft 95 166 Ft 0 Ft 9 516 616 Ft 4 078 550 Ft 13 500 000 Ft 13 595 166 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 421 450 Ft 95 166 Ft 0 Ft 9 516 616 Ft 4 078 550 Ft 13 500 000 Ft 13 595 166 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

28 930 078 Ft 292 223 Ft 0 Ft 29 222 301 Ft 3 246 922 Ft 32 177 000 Ft 32 469 223 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

Összesen 39 343 319 Ft 397 407 Ft 0 Ft 39 740 726 Ft 8 327 281 Ft 47 670 600 Ft 48 068 007 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (22 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)

alairasicimpeldany_1461682177.pdf (Szerkesztés alatt, 635 Kb, 2016-04-26 16:49:37)
a68f0a2aaf9578216652f1b012848e03a6c1d78392f3f5327676475c65ddf8db

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berletiszerzodesdte_1461682752.pdf (Szerkesztés alatt, 137 Kb, 2016-04-26 16:59:12)
c838002e2ec17adf981c0ec8f62eea64d1ef18cb29dd4067d150db9e7811e322

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

nyilatkozatgyogyszerek_1461770422.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2016-04-27 17:20:22)
5070d222df7f23ea59a02905baf6aeefb75f4438175dfeee362a9ed46b79d814

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

kivonat_1461681734.pdf (Szerkesztés alatt, 219 Kb, 2016-04-26 16:42:14) 8672f3d547c143810a8795955767f5ade86d631d087fd78a4d7402e6a663bb7b

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

taoigazgatasdij2016_1461771175.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2016-04-27 17:32:55)
d9d474babbce181809072f61edb58c5237bd86a09ea09af8a270d34c8bbf0999

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

nav-igazolas_4364_dtekezi_1461681765.pdf (Szerkesztés alatt, 298 Kb, 2016-04-26 16:42:45)
59fc9d5fa18beee8519e5aeadb39ac12aaa4ee4c635e90826db5930e90963ef8

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

nyilatkozatnevezesek_1461770450.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2016-04-27 17:20:50)
c980fb94e4f4006d6e925b81236b804ce3cfdcd0cdd4e46bd6d00f863b93a448

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

nyilatkozatrendezesifelkeszulesi_1461770467.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2016-04-27 17:21:07)
bec98db38b2c8a7148a10961a40184f0f65559eed9e72bd3a0c8e43158787f5e

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

nyilatkozatsporteszkozsportfelsze_1461770401.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2016-04-27 17:20:01)
090fb2459308941edbfe59c8f80b016a1c7259cdda374b009ee8ceab429e1941

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

kovacsdorinalicenc_1461770624.jpg (Szerkesztés alatt, 128 Kb, 2016-04-27 17:23:44)
82381759fd6e7951f07467b969a1a0485f51af9e10cf59c5610b001dc1e0de0c

datzukpeterlicenc.jpg_1461770756.docx (Szerkesztés alatt, 171 Kb, 2016-04-27 17:25:56)
24f97ea7bbf6b3e78db3b7d3442072d7bc9636413b19de94ba15a0484737579f

frissandraslicencengedely_1461848421.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2016-04-28 15:00:21)
03b1540e3a30ea7a3813859cab384b5fb9dab6332f2927e46706a0958604264e

fustosbarbaralicencengedely_1461848465.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2016-04-28 15:01:05)
1ee8c0e153774e32235305f0ab4def7bd7479b3afd72d77864d90bc5e661a475

datzukpetermunkaszerzodes_1461848514.pdf (Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2016-04-28 15:01:54)
d171a8664b9da64b436e09970608241b04d5c7126fbc9cb3d3ede44ef667832d

paulnesimonbrigittamunkaszerzode_1461848526.pdf (Szerkesztés alatt, 137 Kb, 2016-04-28 15:02:06)
dc5833022b3272f18515e9798a450c08036523ac85e775da9c7375cd22c09040

munkakorileiras.paulnesimonbrig_1461848560.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-28 15:02:40)
673a98d285b5e9088148aaba43ef1cf4e66e4ee4409fd4213e6b734d029158b0

munkakorileiras.kovacsdorina_1461848571.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-28 15:02:51)
13eba455dc3c4d1ee219abd5b5b1a58e92c4b18defb7b072fc88989f9a7993d5

munkakorileiras.frissandras_1461848626.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-28 15:03:46)
c28a788138ee356fa19157a7053e23ca2c14f23563c4aab2f42b6c02db783eba

munkakorileiras.datzukpeter_1461848636.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-28 15:03:56)
88f6d16fb8d3a40c8c2a5c2f57ea7103606ecb83c00b7f7bb9b915953d453806

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

nyilatkozatszemelyszallitas_1461770437.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2016-04-27 17:20:37)
68ac0a1598a36cb53276ff0b4adef3e04c6744edbdacde65d76537b351da7a73

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

nyilatkozatfelkeszitesedzotaboro_1461770483.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2016-04-27 17:21:23)
ca175c3e222a74549c77950c6fc65413cefc87c2524d0c2b33096db1dccd024f

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

nyilatkozatszemelyiraforditasok_1461770498.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2016-04-27 17:21:38)
b3283f6305576cb3b565fb494745863e39fa63187a00594955b79ec719caf2c3
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