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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Dunabogdányi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Dunabogdány SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1347

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei III. oszt. v. alatta

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19832151-1-13

Bankszámlaszám

64700014-10001909-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2023

Város

Dunabogdány

Közterület neve

Kossuth Lajos

Közterület jellege

út

Házszám

4

Épület

--

Lépcsőház

--

Emelet

--

Ajtó

--

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

2023

Város

Dunabogdány

Közterület neve

Kossuth Lajos

Közterület jellege

út

Házszám

4

Épület

+

Lépcsőház

+

Emelet

+

Ajtó

+

Telefon

+36 30 996 67 72

Fax

-

Honlap

www.dunabogdany.hu

E-mail cím

dunabogdanyse@gmail.com

E-mail cím

dunabogdanyse@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Lőrinc Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 996 67 72

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Lőrinc Miklós

Mobiltelefonszám
+36 30 996 67 72

E-mail cím
dunabogdanyse@gmail.com

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

2016-11-25 11:22

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

2,2 MFt

2,7 MFt

2,2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,6 MFt

1,6 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

7,6 MFt

7 MFt

5 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

11,4 MFt

11,3 MFt

9,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2,5 MFt

2,5 MFt

2 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,5 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Anyagköltség

5 MFt

5 MFt

4,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,9 MFt

1,3 MFt

1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,5 MFt

1 MFt

0,5 MFt

Összesen

11,4 MFt

11,3 MFt

9,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

5,4 MFt

4,5 MFt

4,5 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)

809 406 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

752 210 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-11-25 11:22
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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
Dunabogdány SE három éve indította el utánpótlás nevelését, amelyben nagy lemaradást tapasztaltunk a többiekhez képest. Ezért télen is állandó edzésekkel
próbáltuk behozni a lemaradást. A sportcsarnok használata segítette a dolgunkat. A sporttelepen 2010-ben megújult öltözőnk, pályánk idei évben elkészült. Másfél év
pálya nélkül mind edzésekben, mind idegenbe járás terén eléggé megviselte csapatainkat, valamint kasszánkat. Ezen belül a pályabérletre és az utazási költségekre
gondolunk. Szeretnénk erősíteni edzői munkáinkat, ezzel is erősítve csapataink összefogását és leendő helytállásunkat. Fejlesztenünk kell a szurkolókkal való
kommunikációt, valamint a komfortérzetünk javítását.Elkészült a játékos bejáró felújítása,sikerült egy 19 személyes buszt vásárolni.A játékos felszerelések és pálya
tartozékok lassan teljesek lesznek.Nagy segítség az utánpótlás nevelésben.Játékosaink jól szerepelnek érezhető a fejlesztések gyakorlati hatásai.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Sporttelepet közel 60 éve – 1953-ban – adták át jelenlegi rendeltetésének. 2010-ben egy EU-s fejlesztés kapcsán megújulhatott a sporttelep I. fejlesztési ütemében
az öltöző épülete, a teniszpálya. A környezetében található sportpályák (nagy füves, kis salak) állapota rendkívül leromlott. Alapvető probléma a talajszerkezet 2010.
évi májusi viharkárok és óriási mennyiségű csapadék következtében történő megrongálódása. A pályázatban kizárólag az öltöző felújítására nyílt lehetőség. A pályák
jelenlegi állapotukban nem biztosítják a balesetmentes, rendeltetésszerű használatot. A fejlesztés megvalósításával biztosítottá válik a helyben elérhető, minden
igényt kielégítő, kulturált sportolási infrastruktúra, a gazdaságos fenntarthatóság, korszerű megjelenés, a lakosság komfortérzetének növekedése. A dunabogdányi
nagyméretű élőfüves focipálya tavaly felújításra került, ehhez megtörtént a játékos bejáró felújítása Viacolor járdával, kétoldali kerítéssel és 2 db elhúzható kapuval.
Idén itt nem fejlesztenénk, jövőre tervezzük a kispályánk műfüvezését.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Projekt a 2015/16-os évadra vonatkozik, a benyújtott pályázattal a következő tevékenységeket kívánjuk ütemezni az alábbiak szerint 2016. július-2017.június: 2016.
július-2017. júniusig: pályatartozékok és sportfelszerelések beszerzése 2016. december-2017. júniusig: tárgyi eszköz beruházások és beszerzések 2016.
október/november-2017 január/február (4 hónap): sportcsarnok bérlése 2016. augusztus-szeptember-október-november-december (5 hónap), 2017. január-februármárcius-április-május (5 hónap): edzők bére.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Népszerűsítés, tömegesítés. Egyre kevesebb gyermek focizik rendszeresen, elsősorban a sportoktól való elfordulás jellemző. Az aktív sportolást – köztük a
labdarúgást – szeretnénk újra népszerűsíteni a lakosság, gyermekek és fiatalok körében. Utánpótlás nevelésének biztosításával érhetjük el a folyamatosságot, és
állandó bázisát a labdarúgásnak. A labdarúgásba történő bevonás révén a gyermekek aktívan részt vesznek a helyi sportéletben. Célunk a helyi labdarúgás
tömegbázisának nagymértékű szélesítése, utánpótlás neveléssel az aktív labdarúgás megteremtése Dunabogdányban. A regisztrált játékosok számának növelése. –
Sikerélmények, eredményesség biztosítása. Jelenleg hiányzik a sikerélmény, a mai gyermekek örömüket nem a sportban, hanem más tevékenységekben keresik. A
nézőszám növelését is el kívánjuk érni a benyújtott pályázatban. – Kötődés kialakítása a helyi klubhoz. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlásban résztvevők,
fiatalok és edzők kötődjenek a helyi sportegyesülethez. Ehhez szükséges magas színvonalú sportesemények megvalósítása, magas színvonalú eszközökkel
(pályatartozék, ruházat), és rendszeres és pozitív hangú kommunikációs üzenetekkel. – Helyi sport- és szabadidő rendezvények szervezése. Óvodai-iskolai
csoportoknak, fiataloknak tanórán kívüli időben sportrendezvények szervezése, bevonásuk a helyi sportéletbe.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Javul a szakmai munka és az eredményesség, valamint a sport szervezettsége. Dunabogdány község sportéletének prioritásai: • meg kell őrizni a településen
működő sportegyesületet, • növelni kell a sportmozgalomban rendszeresen résztvevők számát, • az eddig elért sport pozíció megtartása, a labdarúgás bajnoki
rendszerben való további szereplése, más sportágakban való szereplés, • a labdarúgás és más sportágak terén még nagyobb hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás
nevelésre, • a sportlétesítményeket alkalmassá tenni arra, hogy több sportág befogadása lehetővé váljon: a sportolási lehetőségek bővítése, feltételek javítása,
további sportolási lehetőségek biztosítása pl. fedett sportcsarnok, uszoda biztosításával • a szabadidő sportban nagyobb programkínálattal, a feltételek javításával
szükséges a résztvevők számát növelni, • a dunabogdányi és más települések nevelési-oktatási intézményeiben tanuló gyermekek számára biztosítani a
sportlétesítmények rendszeres használatát. Az utánpótlás nevelés legfontosabb célja, hogy folyamatosan „termelje” ki a település versenysportjához szükséges
tehetséges fiatal sportolókat. E cél elérése az egyre növekvő teljesítmények, jelentős ráfordítási költségek. Ennek érdekében a jövőben 2irányú fejlesztés várható: 1.
A meglévő szabadtéri pályák (labdarúgó, tenisz, kézlabda) és a kiszolgáló létesítmények felújítása, korszerűsítése. A felújítások önkormányzati tulajdonú pályákon
valósulnak meg. Korszerűsíteni szükséges a pályák kerítését, a pályák talaját, a lelátót, kerítést, öltözőket. Ezen kívül a település sportolási lehetőségeinek
szélesítése és a sportolók számának növelése érdekében pályázati támogatás segítségével szükséges lenne a fedett sportcsarnok felújítása. 2. Vonzó környezet,
minden igényt kiszolgáló, balesetmentesen használható sportinfrastruktúra biztosításával a lakosság sportolási kedvének erősödése. Egészséges, mozgás-gazdag
életmód fontosságának erősödése. A lakosság mozgáskultúrájának fejlődése. Aktív sportolók számának növekedése. A lakosság közérzetének javulása a rendszeres
sportolás által a közösségi sporttevékenységek, ezáltal a közösségi kapcsolatok, az összetartozás érzésének erősödése. A projekt eredményeként egy élhetőbb,
szerethetőbb, a lakosság igényeit jobban kiszolgáló sporttelep jön létre, amely hozzájárul a lokálpatrióta szemlélet erősödéséhez, a település lakhatási, gazdasági
vonzerejének növeléséhez.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (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)

Pályatartozék

labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)

nm

240

940 Ft

225 600 Ft

Egyéb

Labdafogó tartóoszlopok

db

8

15 000 Ft

120 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

fűkasza

db

1

290 000
Ft

290 000 Ft

Informatikai
beruházás

hangosítás (nem kiépítéssel)

db

2

68 600 Ft

137 200 Ft

Berendezési eszköz

mosógép

db

1

319 900
Ft

319 900 Ft

Berendezési eszköz

szék bírói öltözőbe

db

3

18 500 Ft

55 500 Ft
1 148 200 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

A kapu mögötti háttér hálónk,az egyik 15 éves a másik oldalon nincs.

Labdafogó tartóoszlopok

A hiányzó háttér háló oszlopai lennének.

fűkasza

A traktorunk mellé kiegészítésnek a kerítés és pálya kerítés szegélyeihez.

hangosítás (nem kiépítéssel)

A nézők komfort érzetének növelése és nagy hasznát látjuk a Bozsik és más rendezvényeken.

mosógép

Jelenleg bérbe mosatunk ezt szeretnénk kiváltani.

szék bírói öltözőbe

Az öltöző fel lett újítva,később a berendezésre cseréjére koncentrálunk.

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)

801 312 Ft

8 094 Ft

0 Ft

809 406 Ft

346 888 Ft

1 148 200 Ft

1 156 294 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

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

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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 tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség 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
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

9

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

12

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

12

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U13

Csapat neve
Bozsik egyesületi

Létszám
10

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Bozsik egyesületi U13

Státusz
Inaktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-25 11:22

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-25 11:22

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-25 11:22

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-25 11:22

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-11-25 11:22

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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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)

Sportfelszerelés

törölköző

db

50

1 032 Ft

51 600 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

40

387 Ft

15 480 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

30

237 Ft

7 110 Ft

Sportfelszerelés

kulacs

szett

5

3 871 Ft

19 355 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

5

5 161 Ft

25 805 Ft

Sporteszköz

szögletzászló

szett

1

3 871 Ft

3 871 Ft

Sporteszköz

síp

db

3

452 Ft

1 356 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

20

903 Ft

18 060 Ft

Sporteszköz

sorfal

szett

1

12 902 Ft

12 902 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

sportkrém

db

10

155 Ft

1 550 Ft

Gyógyszer

egészségügyi láda feltöltve

db

1

8 387 Ft

8 387 Ft

Diagnosztikai eszköz

vércukormérő

db

1

2 555 Ft

2 555 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Dunabogdányi Sportcsarnok

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Sportcsarnok

568 Ft

Igénybevett órák száma / hó
40

Hónapok száma
4

Bérleti díj összesen (Ft)
90 880 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése
Dunabogdányi Sportcsarnok

Indoklás
A sportolók téli edzéseinek helyszíne,az u7, u9, u11,u13-as korosztálynak.

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

300000923

Normál

108

11

20 644 Ft

5 780 Ft

290 668 Ft

Egyéb

Sport oktató,

EKHO

60

10

12 902 Ft

2 580 Ft

154 824 Ft

Egyéb

edző segéd

EKHO

48

10

10 322 Ft

2 064 Ft

123 864 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Sport oktató,

Sport oktatói végzettséggel rendelkezik,szeretne edzői tanfolyamra jelentkezni.

edző segéd

Jelenleg játékosunk,de őt is szeretnénk edzői pályára küldeni.

2016-11-25 11:22
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

300000923

UEFA B

U7

6

9

300000923

UEFA B

U9

6

12

300000923

UEFA B

U11

9

12

300000923

UEFA B

U13

9

10

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

155 539 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

12 492 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

90 880 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

569 356 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

828 267 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

744 688 Ft

7 522 Ft

0 Ft

752 210 Ft

83 579 Ft

828 267 Ft

835 789 Ft

2016-11-25 11:22
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
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

2016-11-25 11:22
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
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

2016-11-25 11:22
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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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-11-25 11:22

Feladat leírása
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, 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, 16. § (2) 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: Dunabogdány, 2016. 11. 25.

2016-11-25 11:22
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Nyilatkozat 2
Alulírott Lőrinc Miklós (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 az adatlapon feltüntetett 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. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Dunabogdány, 2016. 11. 25.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-18 12:48:20
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 09:33:12
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 10:44:40
Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 09:30:12
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-26 09:29:27
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-11-05 18:27:54

Kelt: Dunabogdány, 2016. 11. 25.
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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

Teljes szakember állomány

fő

-

3

3

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

-

1

3

200%

Edzőtáborok száma

db

-

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

-

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-

160

160

0%

Output indikátorok

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

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
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

801 312 Ft

8 094 Ft

0 Ft

809 406 Ft

346 888 Ft

1 148 200 Ft

1 156 294 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

801 312 Ft

8 094 Ft

0 Ft

809 406 Ft

346 888 Ft

1 148 200 Ft

1 156 294 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

744 688 Ft

7 522 Ft

0 Ft

752 210 Ft

83 579 Ft

828 267 Ft

835 789 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

1 546 000 Ft

15 616 Ft

0 Ft

1 561 616 Ft

430 467 Ft

1 976 467 Ft

1 992 083 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (13 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)
20160429095025_1461915192.pdf (Szerkesztés alatt, 456 Kb, 2016-04-29 09:33:12)
afbc9e3cbbd163944600ccdd8173452a2eb93d8ab86d089920d6cbf4f1dae8e3
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
20160918130552_1474195700.pdf (Hiánypótlás melléklet, 268 Kb, 2016-09-18 12:48:20)
0abecbb2db6dd5e14b52e4cf8c0470ba29482855311f4d5b2990b5be49de77aa
20160429094505_1461915051.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2016-04-29 09:30:51) ec6af85f748e2ccc75387efe3a64901a4ad09be0c71b4a7ae5c22cbf3e1d4899
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
20160429094430_1461915012.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2016-04-29 09:30:12) 45ad8867dece36bf697f5a3d1b39971432c73f924c0c0284bf28ec59aacc43c5
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
0-as_dunabogdanyi_sportegyesulet_19_1461746680.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-27 10:44:40)
cc08a05ed01373368830dd8f3610eed72d38a9128c10d44a0fbf164c0adab9a5
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
labdafogohalo240nmx940_1461918254.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 10:24:14)
799ca6528a5700d55ab507e8d096947eac7b6594b836f0ba4fd12bd388d73130
20160926094637_1474874967.pdf (Hiánypótlás melléklet, 199 Kb, 2016-09-26 09:29:27)
7f006dbd581a2af37be2aa9e41fd9bde70f2c90b9664f0a46b19a06a484bd9e0
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
extranagy_1461743977.doc (Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2016-04-27 09:59:37) 6733b936769de50781794cee617eb6bed7276cdc471ba30d774b16416956329e
labdafogohalomuszakileiras_1478366874.doc (Hiánypótlás melléklet, 25 Kb, 2016-11-05 18:27:54)
fd4f3144b18d4b4b69e185c83b7cac320ef500aa67ed098683aad38072324546
lgf1695rdh7szabadonalloeloltolto_1474196116.docx (Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2016-09-18 12:55:16)
ecff4d13fab7ea8a86fbbff49b191d4fa24d5c3b263339bcc0ccaac4966d905f
szakkereskedokkeresese_1461745596.doc (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2016-04-27 10:26:36)
29714daf27ebbd558f10eac49bb2024b98ba4fa5b874eaf0c61408a35a090672
szakkereskedokkeresese_1461745639.doc (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2016-04-27 10:27:19)
3d7e727be0c6e2e3895003697ffee01d5525eb0844695e104f39bb7dd7a4b7fe
salpax40pro_a-salaktivzenekar_1461742614.htm (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2016-04-27 09:36:54)
78e0fbbd335450f8d33f7e54b3fa5f722e93b64b7ddf15a96376795936d1adfb
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