
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Dombóvári KSKE

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  18865677-1-17

Bankszámlaszám  71800109-11113625-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7200  Helység  Dombóvár

Út / utca  Tóth Ede utca  Házszám  2

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7200  Helység  Dombóvár

Út / utca  Tóth Ede utca  Házszám  2

Telefon  +36 74 566 150  Fax  +36 74 566 159

Honlap  http://www.dombovarikosarsuli.hu/ E-mail cím  dombovarikosarsuli@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Czétány László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 936 33 96  E-mail cím  dombovarikosarsuli@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Cziráki Tamás +36 30 825 96 75 tamas.cziraki@aduedosport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Városi
Sportközpont

Dombóvár Város
Önkormányzata

Város és Lakásgazd. Nonprofit Kht.
Dombóvár

20 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának
időpontja:  2005-10-04

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2005-10-04

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 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 4 MFt 4 MFt 4 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2,8 MFt 2,8 MFt 3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 8,5 MFt 19 MFt 27 MFt

Egyéb támogatás 0,03 MFt 0,03 MFt 0,04 MFt

Összesen 15,33 MFt 25,83 MFt 34,04 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,6 MFt 6 MFt 7 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,8 MFt 0,8 MFt 1 MFt

Anyagköltség 3,5 MFt 4 MFt 4,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 9 MFt 10 MFt 10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 1,1 MFt 1,3 MFt

Összesen 14,9 MFt 21,9 MFt 23,8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 17,5 MFt 19 MFt 33 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,8 MFt 0,8 MFt 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 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

216 120 Ft 4 322 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

15 869 638 Ft 317 393 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 15 267 811 Ft 305 356 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 231 244 Ft 4 625 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az egyesület 9 éve működik. 2005 óta a létszám folyamatos növelésre törekszik. Eredményeink évről-évre javulnak! 2008-ban a gyermek csapat országos 12.
helyen végzett, 2011-ben a kenguru csapat országos 8. helyezést ért el 2012-ben serdülő csapatunk régió döntős volt. 2012-ben kadett csapatunk az
országos 12-be jutott és a 8-ba jutásért játszott. 2012-ben junior csapatunk régió döntős volt. 2012-ben az U12-es csapatunk a 12. helyen végzett (részt vett a
Szolnoki döntőben) 2013-ban U12-es csapatunk a Jamboree döntőért játszott. 2013-ban U14-es csapatunk a regionális döntőben játszott. 2013-ban U18+-as
csapatunk regionális 3. helyezett lett 2014-ben U11-es csapat bejutott az országos jamboree tornára Sopronba. 2014-ben U12-es csapatunk bejutott az
országos jamboree döntőbe Szolnokra. 2014-ben U14-es csapatunk feljutott az országos főtáblára ahol a 16.helyért játszik. 2014-ben U16-os csapatunk
regionális 2. helyen végzett. 2014-ben U18-as csapatunk az alap szakaszban régiós 1. helyezést ért el. 2015-ben U11-es csapat bejutott az országos
jamboree döntőre. 2015-ben U12-es csapatunk bejutott az országos jamboree döntőbe Pécsre. 2015-ben U14-es csapatunk feljutott az országos főtáblára.
2015-ben U16-os csapatunk regionális bajnokságban szerepelt. Több játékosunk a korosztályos válogatott képzőtáborokba meghívást kapott. Halmai Balázs
vezetőedzőnk a 97-es fiú válogatott képző edzője volt 2010-2012 között. Most 2015-ben a 2001-es leány válogatott képző edzője. Jelenlegi működés
feltételei: A Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület 2005-ben az utánpótlás nevelés rendezett, anyagilag független működtetésére alakult. Kiemelt célunk , a
Dombóváron tradicionális sportágnak számító kosárlabda további népszerűsítése, toborzásokkal az egyesületi sportolói létszám folyamatos növelése,
továbbá a kiemelkedő képességű játékosok szakmai továbbfejlődésének támogatása. A 2011-es évtől - elsősorban a TAO-s pályázat adta lehetőségek
kihasználásával - vált lehetővé az edzők létszámának növelése, a munkakörülmények javulása. A felsőbb korosztályaink edzéseit a Városi Sportközpontban
tarthatjuk, jó körülmények között. Csapataink utazásokkal járó problémáit is meg tudtuk oldani, mert ez a 6 korosztályra vetítve igen tetemes költség.
Folytatás a mellékletben... 

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

Egyesületünk a 2015/16-os évadban a jelenleg az önkormányzat tulajdonában álló, Városi Sportközpontban kíván parketta burkolat felújítást végrehajtani az
önkormányzat jóváhagyásával és támogatásával. Játékosaink edzések és mérkőzések megrendezésére is igénybe veszik a létesítményt, melynek felújítása
rendkívül indokolt. Ennek megfelelően az ehhez szükséges önerőt az önkormányzat biztosítja számunkra. A beruházás részleteit a mellékletekben tüntettük
fel. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sportfejlesztési programunkat és az abban jelzett tárgyi eszköz beruházásokat a 2015/16-os évad során, a beérkező támogatások függvényében kívánjuk
megvalósítani. 

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

Az MKOSZ által elkészített – „Új Pályán – A magyar kosárlabdázás megújításának stratégiai koncepciója” - több ponton egyezik az Egyesületünk
sportfejlesztési programjával: - a kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb teremsportja - játékosaink, csapataink felkészültsége közelítsen a
nemzetközi színvonalhoz - a stratégiai célok megvalósítása érdekében együttműködés a sportág résztvevőivel - “Labdát minden gyermek kezébe!” –
előkészítő mozgalom indítása az iskolák alsó tagozataitól kezdve a sportág népszerűsítése érdekében. - a testnevelő tanárokkal együttműködve az iskolai
kosárlabdázás lehetőségének biztosítása (iskolák közötti versenyek). - utánpótlás csapataink számára nemzetközi tornákon való részvétel biztosítása - edzői
továbbképzések szervezése 

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

Alapvetően az anyagi lehetőségek korlátai jelentik a legnagyobb kockázatot. A családok számára egyre nehezebben vállalhatók a sportoláshoz kapcsolódó
kiadások. Nonprofit szervezetként bevételeinket a tagok befizetései, a pályázati források és az önkormányzati támogatások jelentik. Ezek mértéke az utóbbi
időben nem növekedett sőt az idei évben is csökkent. Kockázatot jelent az iskolákban a sport háttérbe szorulása, egyre kevesebb gyerek és szülő akarja
felvállalni a rendszeres sportolást és az ezzel járó kötöttségeket. Sajnos a szülők sem ismerik fel a sport személyiségfejlesztő hatását és nem ösztönzik és
támogatják a gyermekek rendszeres sportolását. Az Egyesület stabil, hosszú távú működtetéséhez források biztosítása pályázatokból, támogatásokból,
tagdíjakból. A sportág népszerűsítése az iskolákban versenyekkel, toborzókkal. Szorosabb kapcsolat kialakítása a testnevelő tanárokkal.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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)

Informatikai
eszközök

Videókamera db 1 152 400
Ft

152 400 Ft

Informatikai
eszközök

Táblagép db 1 149 860
Ft

149 860 Ft

302 260 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Videókamera Az edzésmunka megkönnyítése, mérkőzés felvétele érdekében szükséges.

Táblagép Az elektronikus jegyzőkönyvek kezeléséhez szükséges.

2015/16 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)

209 637 Ft 2 161 Ft 4 322 Ft 216 120 Ft 92 623 Ft 306 582 Ft 308 743 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 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)

TEF Városi Sportközpont parketta felújítás 2015-12-01 2016-02-01 2016-02-01 22 194 822 Ft

22 194 822 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Városi Sportközpont parketta
felújítás

7200
Dombóvár
Földvár utca
18

1890 Az egyesület által használt városi sportközpont padlóburkolatának
komplett cseréje

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

Nem

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

Igen

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 15 393 549 Ft 158 696 Ft 317 393 Ft 15 869 638 Ft 6 801 273
Ft

22 512 215 Ft 22 670 911 Ft

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

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 30 20 3 Országos

U12 12 0 1 Országos

U14 18 0 1 Országos

U16 16 0 1 Országos

U18 12 0 1 Országos

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 88 20 7
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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? 

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 660 150 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 2 200 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 859 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 240 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 715 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 832 050 Ft

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

Összesen 16 506 200 Ft

2015/16 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)

14 809 777 Ft 152 678 Ft 305 356 Ft 15 267 811 Ft 1 696 423 Ft 16 811 556 Ft 16 964 234 Ft
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Általános Képzés

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 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

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 120 000 Ft

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja 30 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 50 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 50 000 Ft

Összesen 250 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

224 306 Ft 2 312 Ft 4 625 Ft 231 244 Ft 25 694 Ft 254 625 Ft 256 937 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)

4 322 Ft 4 322 Ft 2 161 Ft 6 483 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 317 393 Ft 317 393 Ft 158 696 Ft 476 089 Ft

Utánpótlás-nevelés 305 356 Ft 305 356 Ft 152 678 Ft 458 034 Ft

Versenyeztetés 4 625 Ft 4 625 Ft 2 312 Ft 6 937 Ft

Összesen 947 544 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcí
m

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által
kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői
költségek támogatására

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által
kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői
költségek támogatására

Utánpótlás-
nevelés

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által
kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői
költségek támogatására

Versenyeztetés A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által
kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői
költségek támogatására
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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: Dombóvár, 2015. 04. 30.

be/SFP-5049/2015/MKOSZ

2015-04-30 18:47 14 / 20



Nyilatkozat 2

Alulírott Czétány László (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: Dombóvár, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 15:08:44

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-24 12:48:50

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-24 12:50:09

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:46:15

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-24 12:52:31

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:46:25

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:46:38

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:46:48

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 18:47:04

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:47:06

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 13:16:58

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 13:19:18

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:48:03

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:47:53

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:47:41

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:47:31

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

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról,
hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül -
a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül
bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében
együttműködési megállapodás alapján használja

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési
engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt
beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és
munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak
meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez
történő benyújtásának tervezett időpontjait is)

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Dombóvár, 2015. 04. 30.
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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 - 0 0 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő - 0 0 0%

Edzőtáborok száma db - 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db - 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 - 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

- - - 0 0 0%

- - - 0 0 0%

- - - 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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő - 0 0 0%

U18 fő - 0 0 0%

U17 fő - 0 0 0%

U16 fő - 0 0 0%

U15 fő - 0 0 0%

Egyéb indikátorok

- - - 0 0 0%

- - - 0 0 0%

- - - 0 0 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 15 603 186 Ft 160 858 Ft 321 715 Ft 16 085 758 Ft 6 893 896 Ft 22 818 797 Ft 22 979 655 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

209 637 Ft 2 161 Ft 4 322 Ft 216 120 Ft 92 623 Ft 306 582 Ft 308 743 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

15 393 549 Ft 158 696 Ft 317 393 Ft 15 869 638 Ft 6 801 273 Ft 22 512 215 Ft 22 670 911 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

14 809 777 Ft 152 678 Ft 305 356 Ft 15 267 811 Ft 1 696 423 Ft 16 811 556 Ft 16 964 234 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 224 306 Ft 2 312 Ft 4 625 Ft 231 244 Ft 25 694 Ft 254 625 Ft 256 937 Ft

Összesen 30 637 268 Ft 315 848 Ft 631 696 Ft 31 584 813 Ft 8 616 014 Ft 39 884 978 Ft 40 200 826 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 (17 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

kosarsulialairasicimpeldany-cze_1429872530.pdf Szerkesztés alatt, 514 Kb, 2015-04-24 12:48:50)
b471daab13f8de404dfc14221ea18881103ae4b85f45297e65f5c13085e14fec

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

dok1_1430387251.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 11:47:31) 7f6d634559dd7fbf9ecb758ba5bb5b85ae3a220ebe87c26ea265c3f9f88cf726

A beruházás finanszírozási terve és forrása

dok1_1430387283.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 11:48:03) 7f6d634559dd7fbf9ecb758ba5bb5b85ae3a220ebe87c26ea265c3f9f88cf726

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

dok1_1430387261.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 11:47:41) 7f6d634559dd7fbf9ecb758ba5bb5b85ae3a220ebe87c26ea265c3f9f88cf726

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

dok1_1430387273.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 11:47:53) 7f6d634559dd7fbf9ecb758ba5bb5b85ae3a220ebe87c26ea265c3f9f88cf726

Egyéb dokumentumok

sportfejlesztesiprogram2015_v1_1429872751.doc Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2015-04-24 12:52:31)
98665ef5fa7ce81a9ffe6faa06a7088aaa738508774daba5652af0512d42901a

Nyilvántartó hatóság igazolása

kivonat_20150421_1430140124.pdf Szerkesztés alatt, 767 Kb, 2015-04-27 15:08:44)
5da69a5fa5484067729cfb21e3a1c19ba316e46e87487f3bce460b71fb0e6afe

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

befiz_megbizasok_1430387175.pdf Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2015-04-30 11:46:15)
7f87e513cfb9550b3cdefa5f26276400659fd3e6b9f0832f727c252a57ac7549

Köztartozásmentes adózó

dkske_nullas_201504_1429872609.pdf Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2015-04-24 12:50:09)
5055604d8400244e0f48c8b3c0e9d0bd0f16d8fa7cdaf2b60f943aa9e9dd32e1

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

dok1_1430387226.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 11:47:06) 7f6d634559dd7fbf9ecb758ba5bb5b85ae3a220ebe87c26ea265c3f9f88cf726

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

doc02042420150430154348_1430412424.pdf Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2015-04-30 18:47:04)
edf9418fec85a0938933bc8a5c3d590b2cbb5419bf127f4804385445aba0bb52

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja...

hasznalatba_adasi_szerzodes_onk_kos_1430387198.pdf Szerkesztés alatt, 908 Kb, 2015-04-30 11:46:38)
740e01437aaca910836bc9e0028f9b257145940d3cf9a853179333a5b1f9040a

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

hitelestulajdonilap-szuhaysport_1430387208.pdf Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2015-04-30 11:46:48)
53a7b07731b459dd66683b91832ea42d57c30eaec2a4f85acce226bd5b86e69d

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

tulajdonosihozzaj.-kosarsuli_1430387185.pdf Szerkesztés alatt, 481 Kb, 2015-04-30 11:46:25)
113a170955f8eb8387d8e97a3fb7414d66495fa0cfa5a9b054c84792c2984aa3

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

tao_2015_2016_palyazathoz_targyiesz_1429872742.pdf Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2015-04-24 12:52:22)
cc4fa611a6dc4063698f021726ee7de2d329fe04f3c321393c02fb8065d250d2

scan0000011_1430392618.pdf Szerkesztés alatt, 117 Kb, 2015-04-30 13:16:58) 7763ffc1d60c5ee1b9825f9b0978ce2f3ce773cdffa417083325c4690cb48a7d

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

dvar2.kosarsuli_1430392758.pdf Szerkesztés alatt, 127 Kb, 2015-04-30 13:19:18) 08fcfdf54ac0c6dfb94d3505dfc6cac5624bff49b5d1299bc8e20a04d8f873fd
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