
PÁLYÁZATI ADATLAP SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE 

a Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi sporttámogatási keretéből  

történő támogatás igényléshez 

 

 

I. A pályázó hatályos alapadatai, elérhetőségei: 

 

A pályázó  

a) hivatalos neve: 

………......……………………………………….………….……………………… 

b) székhelye: 

………......……………………………………….………….……………………… 

c) postacíme (ha eltér a székhelyétől): 

……………………………………………………….………….………………. 

d) telefonszáma: 

…………………………………………………………………………………… 

e) e-mail és/vagy internet-címe: 

.……………………………………………………….………………………….. 

f) képviselőjének neve és elérhetőségei (vezetékes vagy mobiltelefon, e-mail): 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

  

II. A pályázó egyéb adatai  

 

a) A bírósági nyilvántartási száma: ……………………………………………………. 

b) A bírósági bejegyzés éve és a bejegyző határozat száma: ………………………….. 

c) Bankszámlaszám: …………………………………………………………………… 

d) Adószáma: …………………………………………………………………………... 



III. Előző önkormányzati támogatás mértéke, az igényelt támogatás összege: 

 

A 2021-ban elnyert önkormányzati támogatás összege:  

………………………………………... 

A 2022-ben kért önkormányzati támogatás összege:  

…………………………………………… 

 

IV. Sportolói létszámok, edzések gyakorisága 

 

1. A pályázó igazolt taglétszáma: 

…………………………………………………......... 

2. Az alkalmanként mozgók létszáma: 

……………………………………… 

3. A pályázónál sportolók száma: 

……………………………………………………… 

- dombóvári lakhelyű sportolók száma: 

………………………………………………….. 

- nem dombóvári lakhelyű sportolók száma: 

………………………………………………………. 

 

4. Heti edzések száma, foglalkoztatott csoportok száma, csoportlétszám: 

 

Csoport Korosztály Alkalom/hét Létszám 

    

    

    

    

    

    

    

    

(A pontos kimutatás érdekében, a táblázat igény szerint bővíthető!) 

 

5. Foglalkoztatott csoportok száma összesen: 

……………………………………………... 

 

 

 

 



V. Költségek bemutatása 

 

1.Havi edzői költségek/megbízási díj és járulékai, vállalkozói kifizetések/: 

………………………………………………………………………………………… 

2. Létesítmény fenntartás költségei: 

- Havi bérleti díj: 

………………………………………………………………………………... 

- Havi rezsiköltség: 

…………………………………………………………………………….. 

3. Versenyeztetés havi költségei: 

………………………………………………………………. 

4. Egyéb költségek: 

-Havi működési költségek/bankszámla, telefon, irodaszer stb./: 

……………………………….. 

-Havi egyéb személyi kifizetések /pl. könyvelő, titkár, stb./: 

…………………………………... 

-Havi költségtérítés /utazás/: 

…………………………………………………………………… 

-Havi orvosi igazolás (Ft/fő): 

…………………………………………………………………... 

 

VI. Bevételek bemutatása 

1. Havi tagdíj (Ft/fő): 

…………………………………………………………………………… 

2. Tagdíjból származó éves bevétel: 

……………………………………………………………. 

3. A pályázó egyéb, 2021. évi (önkormányzati támogatáson kívüli) bevételei 

(Ha szükséges, a felsorolás a lap hátoldalán is folytatható! Melléklet is csatolható.) 

Bevétel megnevezése Bevétel összege 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

VII. Saját kezdeményezésű programok, projektek 

 

A pályázó saját kezdeményezésű, Dombóváron zajló, illetve Dombóvárt érintő 2022. 

évi tervezett programjainak, rendezvényeinek felsorolása:  

(A dátum pontos megjelölése és a program feltűntetése mellett a program helyszínét is 

rögzíteni kell.)  

Pontos dátum  Program megnevezése Helyszín  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Összesen:   

 

 

 



VIII. 2021-ben elért jelentősebb eredmények, helyezések. 

(Szükség esetén melléklet is csatolható!) 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

IX. A pályázat kötelező mellékletei 

 

1. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat  

2. számú melléklet: A létesítő okirat másolata 

3. számú melléklet: Banki aláírási karton vagy bankszámlakivonat másolata  

 

………….., 2022. ……………… 

ph. 

 

 …………………………….  

képviselő cégszerű aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

  

Alulírott ………………………. (a szervezet képviselője) 

……………………………………… (a szervezet megnevezése) képviseletében 

kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet  

a) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 

szerinti feltételeknek megfelel és átlátható szervezetnek minősül, 

 

b) tekintetében nem áll fenn olyan körülmény, amely miatt az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

nem lehet a Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi sporttámogatási 

keretéből nyújtott támogatás biztosítására létrejövő támogatási jogviszony 

kedvezményezettje. 

 

 

Dombóvár, 2022. ……………………… 

 

 

………………………….. 

sportszervezet képviselője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


