
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Aranyszarvas Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  ASE

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  Gyermekbajnokság

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

Adószám  19831806-1-13

Bankszámlaszám  65100273-11367965-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2711  Helység  Tápiószentmárton

Út / utca  Bartók Béla  Házszám  4

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2711  Helység  Tápiószentmárton

Út / utca  Bartók Béla  Házszám  4

Telefon  +36 30 687 70 68  Fax  +36 29 424 125

Honlap  www.tapioszentmarton.hu  E-mail cím  sportcsarnok@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tóth László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Egyesületi elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 249 75 44  E-mail cím  totharal@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Turi Istvánné +36 30 687 70 68 sportcsarnok@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Sportcsarnok és
Tanuszoda

Tápiószentmárton Nagyközség
Önkormányzata

Tápiószentmárton Nagyközség
Önkormányzata

20 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1997-11-07

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1997-11-07

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem 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 1 MFt 1 MFt 1,5 MFt

Állami támogatás 0 MFt 1,24 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,55 MFt 0,7 MFt 0,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 4,75 MFt 4,6 MFt 7 MFt

Egyéb támogatás 0,1 MFt 0,2 MFt 0,1 MFt

Összesen 6,4 MFt 7,74 MFt 9,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,36 MFt 2,36 MFt 3,4 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0,4 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,5 MFt 1,7 MFt 3,7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,5 MFt 3,3 MFt 1,6 MFt

Összesen 5,36 MFt 7,36 MFt 9,4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 4,5 MFt 4,5 MFt 7 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 2,1 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)

3 932 584 Ft 78 652 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 653 443 Ft 113 069 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:

Az Aranyszarvas Sportegyesület 1997-ben került bejegyzésre és jelenleg két szakosztállyal - futball szakosztály és kézilabda szakosztály - működik. A kézilabda
szakosztályban jelenleg hat csoportban folynak munkálatok: felnőtt női és férfi, utánpótlás kézilabda, valamint szivacskézilabdás csoportban. A csapatok heti
háromszor-négyszer, egy vagy másfél órában edzenek a helyi önkormányzat tulajdonában lévő sportcsarnokban, és a mérkőzéseik is itt kerülnek lebonyolításra. A
kézilabda szakosztály egyes csoportjai hosszú évekre visszamenőleg képviseltetik magukat a Pest Megyei Bajnokságban. A felnőtt férfi csoport nyolc éve, míg a női
felnőtt csoport 17 éve szerepel a sportági versenyrendszerben és különféle tornákon, a szivacskézilabdás csapatok a 2012/13-as bajnokság közben alakult. Néhány
évvel ezelőtt az egyesület az iskolával karöltve megkezdte az utánpótlás – nevelés kialakítását. A közös munka eredményeként szivacskézilabda-, serdülő csapatok
kerültek kialakításra Tápiószentmárton színeiben. A 2014/2015-ös évben megkezdtük a szivacskézilabda utánpótlás-képzést a helyi óvodákban is játékos labdás
ügyességi foglalkozás keretein belül. A helyi óvoda és iskola által befogadott gyermekek mellett, a szomszédos települések iskoláiban is folyamatos toborzó munkát
végzünk, így növelve a szakosztályban tevékenykedő gyermekek létszámát. A sportcsarnok önkormányzati tulajdonú és fenntartású. A létesítményben lévő pálya a
nemzetközi szabvány méreteknek megfelelő, parkettás borítású. Kiválóan alkalmas mérkőzések lebonyolítására. Nagy hátránya, hogy a lelátó mindössze 80-100 fő
befogadóképességgel rendelkezik. Pályázatunk fő célja a 2015/16-os bajnoki évadban, hogy a szivacskézilabdát népszerűsítsük a gyerekek körében. A folyamatosan
növekedő létszám miatt, az utazást szeretnénk megkönnyíteni egy mikrobusz beszerzésével. 

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

Nem történik ingatlan beruházás. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt a 2015/2016-os bajnoki évben kerül megvalósításra - 2015. június – 2016. május -, miszerint a kézilabda, mint sportág elterjesztése, megismertetése a
gyermekek között, nagymértékben hozzájárulva stratégiai elképzeléseinkhez, melynek középpontjában az utánpótlás nevelés áll. A következő bajnoki évre a legfőbb
szakmai céljaink a követezőek: - utánpótláskorú játékosok létszámának növelése, - a csapatok nevezése, ill. részt vételének biztosítása a Pest Megyei Bajnokságba, -
csapatok nevezése az Erima Gyermekbajnokságba, - minőségi képzés megvalósítása, szakmai továbbképzéssel, - eddig elért eredmények javítása. - plusz edző
alkalmazása Utánpótlás-nevelés: A 2012/13-as bajnoki év szeptemberétől megalakult szivacskézilabda sportághoz a helyi gyermekeken kívül a környező települések
gyermekeit is szeretnénk bevonni, így növelve tömegbázisunkat. Szivacskézilabda csapatainknak a versenyeztetésen felül, heti 3-4 edzést kívánunk tartani. Ezenkívül
biztosítanunk kell az újonnan alakuló csapatok felszerelését, az edzésekhez szükséges sporteszközöket, sportszereket. Augusztusra tervezett edzőtáborral kívánjuk
elkezdeni a felkészülést a következő bajnoki évre az U12, U13 csapattal. Versenyeztetés: Szakosztályunk célkitűzése: minden korosztályos csoportunkban jobb
eredményeket szeretnénk elérni, mint az előző bajnoki években, de legalább a helyezéseket megtartani. Hasonlóan az előző évekhez a felnőtt csapatunkkal a Pest
Megyei Kézilabda Bajnokságba fogunk nevezni. Szivacskézilabda csapatainkat az Erima Gyermekbajnokságba szeretnénk versenyeztetni. A meghívásos tornákon
való részvétel mellett hagyományainkhoz híven felkészülési tornákat fogunk rendezni mind a felnőtt, mind az utánpótlás csapatok részére. Augusztus végén
megrendezésre kerül a Kincsem Kézilabda Torna, felnőtt- és ifjúsági csapatoknak, novemberben a Márton napi rendezvénysorozat keretében kerül megszervezésre
a Márton napi Kézilabda Torna a szivacskézilabdásoknak, februárban pedig a felnőtt- és ifjúsági csapatainknak mérhetik össze tudásukat a Kaiser Kézilabda Torna
keretein belül . Bajnoki fordulókon, tornákon való részt vételünket kisebb-nagyobb autóbuszok bérlésével, illetve más transzfer költségekkel tudjuk megoldani, melyek
jelentős költséget terhelnek a csapatokra és több esetben a játékosokra. Így ebben az évben célkitűzésünk egy mikrobusz vásárlása a csapatok szállításának
megkönnyítése érdekében. 

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 Kézlabda Szövetség utánpótlás-neveléshez kapcsolódó stratégia céljai közül jelen program az alábbiakhoz kíván sikeresen hozzájárulni: • A jövő
eredményes utánpótlás bázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése - A program során induló és már meglévő korosztályok támogatása
által. • Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba - Az iskolai testnevelési tanórákon, illetve a nem kötelező
tanórai foglalkozásokon a kézilabdát népszerűsítő gyakorlatok előnyben részesítése. • Kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok működésének
biztosítása - Aranyszarvas SE, mint a Nagykátai kistérség versenyrendszerében résztvevő egyesület személyi és tárgyi feltételeinek javítása, fejlesztése. • Stratégiai
cél a ifjúsági csapat újjáépítése az elmúlt évben elindított alsóbb korosztályokból (14-18 év)valamint az U12, U13 korcsoport edzőtáboroztatása. • A kézilabda
népszerűsítése és az üzleti élet bekapcsolódása miatt a helyi, „fesztivál típusú” rendezvények fontos elemei a kézlabda terjeszkedő filozófiájának. - Márton kupa
megrendezése a novemberi települési rendezvénysorozat részeként (Márton napok). 

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

A program a környezeti fenntarthatósághoz, fenntartható fejlődéshez az alábbi módokon járul hozzá: • A csapatok mérkőzésekre történő utazása lehetőség szerint
szervezetten, busszal történik, így a légszennyezettség mértékét próbáljuk a minimálisra csökkenteni; • Az egyesület alapelve, hogy az adminisztrációs
tevékenységéhez, a dokumentumok elkészítéséhez újrahasznosított papírt használjon, mely összhangban van az Európai Unió által támasztott követelményeknek is.
• A beszerzések során egyesületünk előnyben részesíti a helyi beszállítókat: szükséges sporteszközök, az egyesület működéséhez szükséges irodai eszközök
beszerzésére vonatkozóan; • Projektünk során infrastrukturális, építési jellegű beruházásokat nem tervezünk megvalósítani, így az nem terheli a környezetet. A
projekt társadalmi és gazdasági hatásai: Tapasztalataink szerint egyre romlik a társadalom egészségi állapota, ezért minél kisebb korban kell kezdeni a rendszeres
testmozgást, a közösségi életet. A rendszeres testmozgás, versenyzés megtanítja a fiatalokat arra, hogy eredményt csak kitartó munkával lehet elérni, megkönnyíti
számukra a társadalomba való beilleszkedést. A sport vonzó lehetőségeket kínál a fiatalok számára, a társadalmi integrációra is előnyös hatással lehet. A kormányzat
stratégiai célja, hogy a rendszeres sportolók aránya közelítsen az európai átlag felé. Sportfejlesztési programunk keretében 1 fővel kívánjuk bővíteni szakértői
gárdánkat, mellyel növeljük a helyi foglalkoztatási szintet. Ennek pozitív hatása már a projekt megvalósítási idejének kezdetén kimutatható, hiszen a program
indításával egy időben az új alkalmazottak is felvételre kerülnek. A program végrehajtása során várható kockázatok, és kockázatkezelési stratégia: A kockázatok
negatívan hathatnak a projekt megvalósítására, ezáltal megnehezítheti, hátráltathatja, és végső soron megakadályozhatja a beruházás megvalósítását. A
projektmenedzsment szervezet feladata, hogy felkészüljön azon kockázatokra, melyek befolyással lehetnek a projekt megvalósítására, és azokra a lehető legrövidebb
időn belül reagáljon. A kockázatelemzés során kitérünk a pénzügyi-gazdasági, illetve a társadalmi és környezeti szempontokra. Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági
kockázati tényezők: • A tervezett költségek alulbecslése; • Nem megfelelő erőforrás allokálás; • Saját erő meglétének hiánya; • Pályázati források el nem nyerése; • A
megpályázottnál kisebb összegű támogatás elnyerése; • A támogatások lehívása nem időben történik.

be/SFPHPM01-03088/2015/MKSZ

2015-07-11 12:12 4 / 20



Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

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
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai eszközök Videó kamera db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai eszközök Televízió db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai eszközök Dvd felvevő, lejátszó db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő db 1 5 000 000
Ft

5 000 000 Ft

5 500 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Videó kamera A gyermekek mérkőzéseinek felvétele.

Televízió Mérkőzések közös nézése, elemzése.

Dvd felvevő, lejátszó Mérkőzések rögzítése, lejátszása, elemzése.

Mikrobusz 8+1 fő A gyermekek mérkőzésre, edzőtáborba szállítása.

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)

3 814 607 Ft 39 326 Ft 78 652 Ft 3 932 584 Ft 1 685 393 Ft 5 578 652 Ft 5 617 978 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)

0 Ft

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 sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 10 0 1 Országos

U8 16 0 2 Országos

U9 8 0 1 Országos

U10 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 10 0 1 Országos

U13 14 0 1 Országos

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő 0 0 0 Nincs

Ifjúsági 0 0 0 Nincs

Junior 0 0 0 Nincs

Összesen 58 0 6
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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)

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 Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Sportcsarnok és
Tanuszoda

U8 3 000 Ft 16 10 160 480 000 Ft

Sportcsarnok és
Tanuszoda

U9 3 000 Ft 16 10 160 480 000 Ft

Sportcsarnok és
Tanuszoda

U12 3 000 Ft 16 10 160 480 000 Ft

Sportcsarnok és
Tanuszoda

U13 3 000 Ft 16 10 160 480 000 Ft

Sportcsarnok és
Tanuszoda

U8 3 000 Ft 16 10 160 480 000 Ft

Sportcsarnok és
Tanuszoda

U7 3 000 Ft 16 10 160 480 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Túri István Nándorné Edző Normál 4 12 75 000 Ft 21 000 Ft 1 152 000 Ft

Ágnecz Tamás Edző EKHO 4 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Vér Ágnes Edző EKHO 4 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Túri István Nándorné 1962-06-21 C U7, U9

Ágnecz Tamás 1975-08-07 D U8

Vér Ágnes 1987-09-21 D U12, U13
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 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 2 880 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 640 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 592 000 Ft

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

Összesen 6 112 000 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)

5 483 840 Ft 56 534 Ft 113 069 Ft 5 653 443 Ft 628 160 Ft 6 225 069 Ft 6 281 603 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
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

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 szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

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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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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

78 652 Ft 78 652 Ft 39 326 Ft 117 978 Ft

Utánpótlás-nevelés 113 069 Ft 113 069 Ft 56 534 Ft 169 603 Ft

Összesen 287 581 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Elszámolások ellenőrzése

Utánpótlás-nevelés Elszámolások ellenőrzése
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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: Tápiószentmárton, 2015. 07. 11.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tóth 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 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: Tápiószentmárton, 2015. 07. 11.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 15:51:28

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 15:51:51

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 15:52:08

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 15:52:27

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-07-11 12:04:15

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 16:53:41

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-07-11 12:02:09

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-07-11 12:03:04

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)

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

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Kelt: Tápiószentmárton, 2015. 07. 11.
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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 3 814 607 Ft 39 326 Ft 78 652 Ft 3 932 584 Ft 1 685 393 Ft 5 578 652 Ft 5 617 978 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 814 607 Ft 39 326 Ft 78 652 Ft 3 932 584 Ft 1 685 393 Ft 5 578 652 Ft 5 617 978 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

5 483 840 Ft 56 534 Ft 113 069 Ft 5 653 443 Ft 628 160 Ft 6 225 069 Ft 6 281 603 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 9 298 447 Ft 95 860 Ft 191 721 Ft 9 586 027 Ft 2 313 553 Ft 11 803 721 Ft 11 899 581 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (12 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasminta15.04_1430401911.pdf Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2015-04-30 15:51:51)
32ca842b9c167fb7149a69aa272f11e2b79441880b0784547e7e8c795ead86a4

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

szerzodes_1436608929.pdf Hiánypótlás melléklet, 791 Kb, 2015-07-11 12:02:09) fd5cd45a4a0ae92ab14fb3af06ec589ae70fb894cb81bed6332e78576f3d5eaf

Egyéb dokumentumok

arajanlatbusz_1436609034.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-07-11 12:03:54) 28092c894ecd1e7b9567eb35e14b8aef7c0e8a99b1b537899ebe3dc159118007

arajanlat_1436609055.pdf Hiánypótlás melléklet, 939 Kb, 2015-07-11 12:04:15) 188837ebd75a88ae9b0f5b5edde66610a603992d02cf7135c8e3fdfb0223f0f2

Nyilvántartó hatóság igazolása

birosagikivonat1.1_1430401878.pdf Szerkesztés alatt, 377 Kb, 2015-04-30 15:51:18)
cd337a95ae5fbcea93a5271582d283f8ae44bbe0add28d8a1bb2a243b80d831e

birosagikivonat1.2_1430401888.pdf Szerkesztés alatt, 154 Kb, 2015-04-30 15:51:28) f5dec08d2a76e0f69dd3f849e2f4c133ca59d1ea62523bf22a448ded2166d8f0

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

kezisigdij_1430401947.docx Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2015-04-30 15:52:27) e1dd0ee5c116c4d3e487911157ea1933387f8d7a4730bae5699673e2b83b81f8

Köztartozásmentes adózó

navigazolas_1430401928.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-30 15:52:08) 1daf94b4ee25370b8fc217891739a8010c7f8955f6d7b886200a4a845ed2fa80

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

turiistvanne_1430402039.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 15:53:59) 5464410887faaf1147bcd5dba4d9228b38857ee0889bcdba82f06d04a23d0919

11171729_1570304549910242_427009487_1430402056.jpg Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2015-04-30 15:54:16)
59846631fb94d10cb56f751d90f56d78256c76fea4a06d66c5bfcc65e775e4df

20150430_163525_1430405621.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 16:53:41) 6595b74032e3372d6af3fd0db9c280913ffc2e22cebf88153affce190fcf22b2

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

koltsegterv_1436608984.pdf Hiánypótlás melléklet, 948 Kb, 2015-07-11 12:03:04) a6ec297f5bfc86e24e991a41503695a9945a850949b20e4db92dca22d9a4405d
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