
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Tápiószele Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Tápiószele SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1433

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18692615-1-13

Bankszámlaszám  65200043-10011719-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2766  Helység  Tápiószele

Út / utca  Rákóczi u.  Házszám  4

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2766  Helység  Tápiószele

Út / utca  Rákóczi u.  Házszám  4

Telefon  +36 30 366 21 76  Fax  +36 53 580 003

Honlap  www.tapioszele.hu  E-mail cím  stefanjonas54@citromail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Jónás István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 366 21 76  E-mail cím  stefanjonas54@citromail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tóth Imre +36 30 274 14 24 sulimax@upcmail.hu

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 3 MFt 3 MFt 5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 12 MFt 10 MFt 3,5 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 17 MFt 15 MFt 10,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 3 MFt 3 MFt

Anyagköltség 10 MFt 10 MFt 3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1 MFt 1 MFt 2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 1 MFt 2 MFt

Összesen 16 MFt 15 MFt 10 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 2 MFt 4 MFt 5 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 3 MFt 3 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)

0 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 3 068 237 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 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

A Ta ́pio ́szele SE Labdaru ́go ́ szakoszta ́lya a 2013/2014-es bajnoki e ́vben az ala ́bbi koroszta ́lyokban mu ̋ko ̈dtet e ́s versenyeztet csapatokat: - U13 - U15 - U19 - felno ̋tt -
o ̈regfiu ́k Az igazolt e ́s rendszeresen edzo ̋ ja ́te ́kosok sza ́ma megko ̈zelíti a 100 fo ̋t. Az uta ́npo ́tla ́s csapatok a Pest-megyei bajnoksa ́g Nagyka ́ta te ́rse ́gi versenyein
szerepelnek. A felno ̋tt koroszta ́ly az elmu ́lt e ́vekben az egyesu ̈let to ̈rte ́nete ́nek legsikeresebb ido ̋szaka ́t e ́li. A Pest megyei II oszta ́lyban az elo ̋zo ̋ bajnoksa ́gban a
harmadik, míg az azt megelo ̋zo ̋ e ́vben a ma ́sodik helyet szerezte meg. Jelenleg a megyei 2 oszta ́ly 5. helye ́n a ́llunk. A csapat tagjai helyi, vagy Ta ́pio ́szele ́vel
ko ̈zvetlen szomsze ́dos telepu ̈le ́sein lako ́ fiatalok. Az uta ́npo ́tla ́s csapatok heti 2 alkalommal tre ́ningeznek,a felno ̋tt csapat pedig heti 3 alkalommal gyakorol. Az
egyesu ̈let ko ̈ltse ́geit a helyi o ̈nkorma ́nyzat a ́llja, aminek a behata ́rolt anyagi leheto ̋se ́gei nem teszik leheto ̋ve ́ sokszor me ́g az a ́llagmego ́va ́st sem. 

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

Nem releváns 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt célja a 2015/2016 -os évadban az utánpótlás bázis versenyeztetése. A költségvetésben az utazási költségeken kívül sporteszközök és sportfelszerelések
beszerzése a cél, amivel a gyerekek versenyeztetését könnyitené meg az egyesület. Az uti költséget a verseny időszak alatt kerül felhasználásra, a felszereléssel a
téli időszakban ruházná fel a versenyzőket az egyesület. 

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 Magyar Labdaru ́go ́ Szo ̈vetse ́g uta ́npo ́tla ́s-nevele ́shez kapcsolo ́do ́ strate ́gia ce ́ljai ko ̈zu ̈l jelen program az ala ́bbiakhoz kíva ́n sikeresen hozza ́ja ́rulni: • A jo ̈vo ̋
eredme ́nyes uta ́npo ́tla ́s ba ́zisa ́nak kialakíta ́sa, megalapoza ́sa e ́s jelenlegi le ́tsza ́ma ́nak no ̈vele ́se - A ma ́r megle ́vo ̋ koroszta ́lyok ta ́mogata ́sa a ́ltal. • Iskola ́s korban
mine ́l to ̈bb gyermek bevona ́sa a labdaru ́ga ́sba, az emelt szintu ̋ fizikai aktivita ́sba - Az iskolai testnevele ́si tano ́ra ́kon, illetve a nem ko ̈telezo ̋ tano ́rai foglalkoza ́sokon a
labdaru ́ga ́st ne ́pszeru ̋síto ̋ gyakorlatok elo ̋nyben re ́szesíte ́se. • Kiste ́rse ́gi e ́s regiona ́lis versenyrendszer e ́s szakmai ba ́zisok mu ̋ko ̈de ́se ́nek biztosíta ́sa - Ta ́pio ́szele SE,
mint a Nagyka ́tai kiste ́rse ́g versenyrendszere ́ben re ́sztvevo ̋ egyesu ̈let szeme ́lyi e ́s ta ́rgyi felte ́teleinek javíta ́sa, fejleszte ́se. • Strate ́giai ce ́l a juniorkoroszta ́ly
le ́tsza ́ma ́nak, szakmai ereje ́nek megero ̋síte ́se (19-21 e ́v) - Ifju ́sa ́gi korcsoport edzo ̋ta ́boroztata ́sa. • A labdaru ́ga ́s ne ́pszeru ̋síte ́se e ́s az u ̈zleti e ́let bekapcsolo ́da ́sa
miatt a helyi, „fesztiva ́l típusu ́” rendezve ́nyek fontos elemei a labdaru ́ga ́s terjeszkedo ̋ filozo ́fia ́ja ́nak. 

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

Tapasztalataink szerint egyre romlik a ta ́rsadalom ege ́szse ́gi a ́llapota, eze ́rt mine ́l kisebb korban kell kezdeni a rendszeres testmozga ́st, a ko ̈zo ̈sse ́gi e ́letet. A
rendszeres testmozga ́s, versenyze ́s megtanítja a fiatalokat arra, hogy eredme ́nyt csak kitarto ́ munka ́val lehet ele ́rni, megko ̈nnyíti sza ́mukra a ta ́rsadalomba valo ́
beilleszkede ́st. A sport vonzo ́ leheto ̋se ́geket kína ́l a fiatalok sza ́ma ́ra, a ta ́rsadalmi integra ́cio ́ra is elo ̋nyo ̈s hata ́ssal lehet. Sportfejleszte ́si programunk kerete ́ben 1
fo ̋vel kíva ́njuk bo ̋víteni szake ́rto ̋i ga ́rda ́nkat, mellyel no ̈velju ̈k a helyi foglalkoztata ́si szintet. Ennek pozitív hata ́sa ma ́r a projekt megvalo ́síta ́si ideje ́nek kezdete ́n
kimutathato ́, hiszen a program indíta ́sa ́val egy ido ̋ben az u ́j alkalmazott is felve ́telre keru ̈l. A program ve ́grehajta ́sa sora ́n va ́rhato ́ kocka ́zatok, e ́s kocka ́zatkezele ́si
strate ́gia: A kocka ́zatok negatívan hathatnak a projekt megvalo ́síta ́sa ́ra, eza ́ltal megnehezítheti, ha ́tra ́ltathatja, e ́s ve ́gso ̋ soron megakada ́lyozhatja a beruha ́za ́s
megvalo ́síta ́sa ́t. A projektmenedzsment szervezet feladata, hogy felke ́szu ̈ljo ̈n azon kocka ́zatokra, melyek befolya ́ssal lehetnek a projekt megvalo ́síta ́sa ́ra, e ́s azokra a
leheto ̋ legro ̈videbb ido ̋n belu ̈l reaga ́ljon. A kocka ́zatelemze ́s sora ́n kite ́ru ̈nk a pe ́nzu ̈gyi-gazdasa ́gi, illetve a ta ́rsadalmi e ́s ko ̈rnyezeti szempontokra. Pe ́nzu ̈gyi-
gazdasa ́gi fenntarthato ́sa ́gi kocka ́zati te ́nyezo ̋k: • A tervezett ko ̈ltse ́gek alulbecsle ́se; • Nem megfelelo ̋ ero ̋forra ́s alloka ́la ́s; • Saja ́t ero ̋ megle ́te ́nek hia ́nya; • Pa ́lya ́zati
forra ́sok el nem nyere ́se; • A megpa ́lya ́zottna ́l kisebb o ̈sszegu ̋ ta ́mogata ́s elnyere ́se; • A ta ́mogata ́sok lehíva ́sa nem ido ̋ben to ̈rte ́nik. A pe ́nzu ̈gyi-gazdasa ́gi
fenntarthato ́sa ́gi kocka ́zati te ́nyezo ̋k beko ̈vetkeze ́se ́nek valo ́színu ̋se ́ge kicsi, a projekt megvalo ́síta ́sa ́ra gyakorolt hata ́suk ugyanakkor nagy. Ta ́rsadalmi e ́s ko ̈rnyezeti
kocka ́zati te ́nyezo ̋k: • Lakossa ́gi ellena ́lla ́s; • Keve ́s gyermek jelentkezik az uta ́npo ́tla ́s csapatokhoz. E kocka ́zati te ́nyezo ̋k beko ̈vetkeze ́se ́nek valo ́színu ̋se ́ge szinte ́n
kicsi, hata ́suk a projektre ugyanakkor ko ̈zepes, illetve nagy. A kocka ́zatkezele ́si elja ́ra ́s ce ́lja a kocka ́zatok felta ́ra ́sa, ezek jelze ́se, azonosíta ́sa, az elkeru ̈le ́su ̈kre e ́s
megolda ́sukra szo ́lo ́ javaslatok kidolgoza ́sa annak e ́rdeke ́ben, hogy ez elo ̋segítse a projekteredme ́nyek le ́trehoza ́sa ́t a meghata ́rozott ido ̋- e ́s ko ̈ltse ́gkereteken belu ̈l.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi 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 - 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

2015/16 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

2015/16 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?

Igen

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

Nem

2015/16 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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszá
m

Csapat szintje
14/15

Csapat szintje
15/16

Megjegyzés

U11 Bozsik egyesületi
U11

10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U14 Tápiószele SE U14 20 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U21 Tápiószele SE U21 24 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U21 Tápiószele SE U21 0 egyéb ffi UP egyéb ffi UP tavaszi rendszerbe benevezett csapat megegyezik az
őszivel

U7 Bozsik egyesületi U7 7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFPHPM01-08728/2015/MLSZ

2015-07-24 12:40 10 / 24



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés focicipő bőr pár 10 17 990 Ft 179 900 Ft

Sportfelszerelés focicipő PU pár 20 9 900 Ft 198 000 Ft

Sportfelszerelés Joma gálamelegítő db 20 17 900 Ft 358 000 Ft

Sportfelszerelés Joma edzőmelegítő db 20 13 900 Ft 278 000 Ft

Sportfelszerelés Joma táska cipőtartós db 20 8 500 Ft 170 000 Ft

Sportfelszerelés Joma széldzseki db 20 8 500 Ft 170 000 Ft

Sportfelszerelés Joma mez+nadrág+s.szár szett 50 9 900 Ft 495 000 Ft

Sporteszköz Winner 5-ös edzőlabda db 30 8 900 Ft 267 000 Ft

Sporteszköz Winner 4-es edzőlabda db 30 5 700 Ft 171 000 Ft

Sporteszköz Winner 3-as edzőlabda db 30 5 700 Ft 171 000 Ft

Sporteszköz Bója 45 dm lukacsos db 20 2 200 Ft 44 000 Ft

Sporteszköz Rúd 160cm db 20 880 Ft 17 600 Ft

Sporteszköz Flexibilis rúdkészlet (10 db-os) szett 3 27 990 Ft 83 970 Ft

Sporteszköz Futó létra db 3 9 000 Ft 27 000 Ft

Sporteszköz Kapuháló 7x2 UV-s kültéri pár 2 57 000 Ft 114 000 Ft

Sporteszköz Kapuháló 5x2 UV-s kültéri pár 2 41 000 Ft 82 000 Ft

Sporteszköz Kapuháló 3x2 UV-s kültéri pár 2 26 000 Ft 52 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

2015/16 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)

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 878 470 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 500 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 3 378 470 Ft

2015/16 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)

3 037 555 Ft 30 682 Ft 0 Ft 3 068 237 Ft 340 915 Ft 3 378 470 Ft 3 409 152 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-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
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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
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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  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, 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: Tápiószele, 2015. 07. 24.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Jónás István (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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Tápiószele, 2015. 07. 24.
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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: 3
Utolsó feltöltés:

2015-07-24 12:38:34

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 17:06:05

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-07-24 12:39:07

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 17:06:16

Fájlok száma: 0

Mellékletek

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

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

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

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Kelt: Tápiószele, 2015. 07. 24.
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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%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 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

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

3 037 555 Ft 30 682 Ft 0 Ft 3 068 237 Ft 340 915 Ft 3 378 470 Ft 3 409 152 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 3 037 555 Ft 30 682 Ft 0 Ft 3 068 237 Ft 340 915 Ft 3 378 470 Ft 3 409 152 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 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)

img_1430406365.pdf Szerkesztés alatt, 637 Kb, 2015-04-30 17:06:05) fb99710cf8d11f24d8ce9bddf207c19f21dbabbbd40a4e66169c939d3262d2e2

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

img_0001_1430406332.pdf Szerkesztés alatt, 470 Kb, 2015-04-30 17:05:32) c00d6bffcf0edb6d6057a5badeda36e0d2d8c6be5aceb6ea3e2f72f9a6ec210d

kivonat1_1437734297.pdf Hiánypótlás melléklet, 754 Kb, 2015-07-24 12:38:17) ff7a7cd9a1dc0e87c9664adb3590b8f4fc7fe94806362ff0e2abc1fbe76047c9

kivonat2_1437734314.pdf Hiánypótlás melléklet, 460 Kb, 2015-07-24 12:38:34) 4413f04aefd289213c47c3c164fc32a0b98719f0a38e6bbbed982545e41eeede

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

dok2_1430406376.doc Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2015-04-30 17:06:16) 13d33e8178c52509e815deed66d40508417839c610a3fc1880a6523d75ac44d7

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

img_0001_1430407575.pdf Szerkesztés alatt, 470 Kb, 2015-04-30 17:26:15) c00d6bffcf0edb6d6057a5badeda36e0d2d8c6be5aceb6ea3e2f72f9a6ec210d

1_tapioszelei_sport_egyesulet_18692_1437734347.pdf Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2015-07-24 12:39:07)
e5950b76d8719db5bb57e1abe4b1d95a6c8e4e8c9e1c4e90a690bd362f64525a
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