
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Táborfalva Községi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Táborfalva KSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1431

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  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  Egyéb UP

Adószám  19831260-1-13

Bankszámlaszám  65500013-11009508-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2381  Helység  Táborfalva

Út / utca  Kőrösi  Házszám  120

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2381  Helység  Táborfalva

Út / utca  Kőrösi  Házszám  120

Telefon  +36 29 582 080  Fax  -

Honlap  www.taborfalvakse.hu  E-mail cím  gombfoci8@monornet.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Gombár Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 320 48 61  E-mail cím  gombfoci8@monornet.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Gombár Ferenc +36 70 320 48 61 gombfoci8@monornet.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 4 MFt 4,6 MFt 1,6 MFt

Állami támogatás 0,6 MFt 0,7 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,2 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 3,6 MFt 12,8 MFt 9,2 MFt

Egyéb támogatás 2,4 MFt 16,4 MFt 3 MFt

Összesen 11,8 MFt 36 MFt 15,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,4 MFt 2,5 MFt 2,4 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,2 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Anyagköltség 2,4 MFt 2,5 MFt 2,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3,1 MFt 3,7 MFt 3,6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2,64 MFt 2,89 MFt 2,9 MFt

Összesen 11,74 MFt 13,09 MFt 12,9 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 3 MFt 5 MFt 4,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,2 MFt 1,5 MFt 1,4 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)

561 368 Ft 11 227 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 4 680 115 Ft 93 600 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

Táborfalva KSE. által használt létesítmény önkormányzati tulajdonban van. A létesítmény, öltöző épületből, egy center pályából és egy úgynevezett edzőpályából áll,
amely egy meglehetősen egyenetlen terület ahol ősz végén, télen és kora tavasszal a center pálya talajának kímélése érdekében csapataink edzéseit bonyolítottuk
le. Sajnos a talaj egyenetlenségei állandó sérülés veszélyt jelentettek. Azonban a 2013/2014 évi előminősítéses pályázatnak köszönhetően szabvány méretű pálya
kerül kialakításra automataöntöző rendszerrel és új füvesítéssel. Jelenleg U7, U9, U11, U13 és U21 korosztályban 62 fő labdarúgó, és 19 fő felnőtt labdarúgó sportol
a Táborfalva Községi Sportegyesületben. 

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

Öltözőnk felújítását és bővítését tervezzük megvalósítani a 2015/16. évi sportfejlesztési programunk során. Az elmúlt évek alatt öltözőépületünk leamortizálódott, a
benne található helyiségek színvonala jelenleg már nem felel meg az emberi normák által támasztott elvárásoknak. Szükségesnek érezzük, hogy saját és a hozzánk
vendégként érkező játékosok számára egyaránt megfelelő környezetet tudjunk biztosítani a sportoláshoz. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A sportfejlesztési projekt kisebb eltérésekkel a 2015/2016-as bajnoki évadhoz igazodik. A projekt lehatárolása az összes tervezett tevékenység figyelembe vételével:
2015.07.01-től 2016.06.30-ig tart. 

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 korábban beadott sportfejlesztési program leírtakhoz hasonlóan továbbra is a táborfalvi labdarúgás tömegbázisának jelentős mértékű megnövelése. Az utánpótlás
korúak létszáma néhány év alatt a programnak köszönhetően jelentősen nőtt. Hetente két alkalommal rendezünk edzéseket az óvodás és iskolás korú
gyermekeknek, intézményen kívüli foglalkozások keretében. Évről évre jobb körülményeket tudunk biztosítani tagjaink részére az edzési és versenyezési
lehetőségekre. A korábbi évekhez képes olcsóbbá tesszük a labdarúgáshoz jutást a gyermekek és szülők számára, hiszen a sportruházat és sportfelszerelés
biztosításával, a mérkőzésekre való szállítással a családok labdarúgásra fordított kiadásai csökkennek és azok számára is megfizethető válik a rendszeres sportolás,
akiket a magas költségek tartottak ettől vissza eddig. A tervezett beruházások megvalósulásuk esetén egyértelmű kapacitásnövelést és funkció bővítést jelentenek
Egyesületünk számára. A megfelelő szakmai vezetés és összetartó erő megléte biztosítja, hogy a labdarúgás további népszerűsítését szolgáló kampányokban,
programokban, labdarúgó tornákon, kistérségi rendezvényeken és civil eseményeken is részt vegyenek csapataink a bajnoki szereplés mellett. A korábban beadott
programhoz képest a jelenlegi program szorosabb együttműködést igényel Táborfalva Község Önkormányzatával, a helyi általános iskolával és óvodával, a szülőkkel
és társadalmi szervezetekkel. A sportcélú ingatlan tulajdonosának közreműködése nélkül nem képzelhető el az ingatlan tárgyú fejlesztések végrehajtása. A
folyamatos informatikai fejlesztés révén bővül a hardver állományunk. A www.taborfalvakse.hu honlap segítségével elsősorban a nyilvánosságot biztosítjuk a
sporttevékenységünk számára. Az informatika évről-évre történő magasabb színvonalú alkalmazása a hosszú távú tervezést és monitoring jelentések elkészítését is
segíti. A folyamatos informálódás és a következetes egyesületi munka révén törekszünk az országos hatáskörű MLSZ programokkal való összhangra. 

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

Az igényelt forrás a fejlesztési programban vállalt célokkal, elvárt eredményekkel arányos. A társasági adótámogatásból származó bevételek pluszforrásként jelennek
meg a táborfalvi labdarúgó tevékenységben és ténylegesen megteremtik a leírt fejlesztések pénzügyi hátterét. Az egyesületünk jelenlegi aktivitása alapján reális,
elérhető és hosszabb távon is fenntartható eredmények és az igényelt támogatási összeg egymással arányosak helyi (kistérségi, regionális) szinten hatékonyabban
és eredményesebben valósíthatóak meg, mint országos szinten. A 2015/16-os évadra vonatkozó program várható, társadalmi hatásai: Az utánpótlás korú labdarúgók
száma nő, az egyesület helyi megítélése javul. Az önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel való együttműködés hatásfoka megnövekszik. Magasabb szintre
helyeződik a kistérségi sportegyesületekkel és sportszerveződésekkel való közös munka. A labdarúgás népszerűsége a többszörösére nő. Bővül az egészséges
életmódot és a rendszeres sportolást elfogadó és azt aktívan művelők száma. A fiatal labdarúgók számára megteremtődnek a követhető életvezetési minták. A
2015/2016-ös évadra vonatkozó program várható gazdasági hatásai: A társasági adóból kapott támogatás révén megvalósíthatók a régóta tervezett beruházások.
Kiszámíthatóvá és tervezhető válnak az egyesület által eddig nélkülözött források. A beruházások révén lehetőség nyílik plusz bevételekre szert tenni, mind az
alaptevékenységi mind a kiegészítő tevékenységi területen. A sportfejlesztési program célkitűzéseinek nagyobb része 2015. év második felében illetve 2016. év első
részében realizálhatók. A több csapat szerepeltetése és a komfortosabb infrastruktúra több fizető nézőt is jelent. A magasabb jegybevételek mellé párosul az egyéb
rendezvényekből származó többlet bevétel. Jelentős előny, hogy egyre többen és egyre többet beszélnek és írnak a helyi labdarúgásról így a szponzorok számának
növekedése is várható. A program végrehajtásában rejlő kockázatok: Legfőbb kockázat, hogy nem tud az egyesület megfelelő számú olyan gazdasági társaságot,
társasági adóalanyt találni, akik biztosítani tudnák a közvetlen befizetéseket a programba. Kis egyesület lévén túl nagy lesz a sportfejlesztési programmal kapcsolatos
adminisztrációs és számviteli teher.

be/SFPHPM01-08903/2015/MLSZ

2015-12-12 14:34 4 / 23



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

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék Nagykapu db 2 392 557
Ft

785 114 Ft

785 114 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Nagykapu A pályahitelesítés szempontjából új kapukra van szükségünk. Ezek beszerzését szeretnénk eszközölni a 2015/16. évi TAO
programunkban.

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)

544 528 Ft 5 614 Ft 11 227 Ft 561 368 Ft 240 586 Ft 796 341 Ft 801 955 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?

Nem

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

U11 Bozsik egyesületi U11 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 20 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U18 Táborfalva KSE U18 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP U21

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 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
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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
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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 Cipő db 60 8 979 Ft 538 740 Ft

Sportfelszerelés Mez db 52 3 592 Ft 186 784 Ft

Sportfelszerelés Sportszár pár 60 1 078 Ft 64 680 Ft

Sportfelszerelés Sípcsontvédő pár 60 3 592 Ft 215 520 Ft

Sportfelszerelés Kapus felszerelés db 6 10 775 Ft 64 650 Ft

Sportfelszerelés Kapus kesztyű pár 6 5 388 Ft 32 328 Ft

Sportfelszerelés Labda edzésre db 20 3 592 Ft 71 840 Ft

Sportfelszerelés Labda mérkőzésre db 15 5 388 Ft 80 820 Ft

Sportfelszerelés Megkülönböztető trikó db 60 599 Ft 35 940 Ft

Sporteszköz Kapu és háló 2x1 méteres db 2 20 952 Ft 41 904 Ft

Sporteszköz Koordinációs eszközök db 1 59 863 Ft 59 863 Ft

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

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

Gyógyszer Fagyasztó spray db 5 599 Ft 2 995 Ft

Gyógyszer Bemelegítő krém db 10 1 796 Ft 17 960 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)

Pályabérlet Élőfüves pálya 1 497 Ft 20 10 299 400 Ft

Sportcsarnok bérlet Sportcsarnok 1 197 Ft 10 10 119 700 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Pályabérlet A mérkőzések lejátszásához és az edzések megtartásához fontos a megfelelő pálya bérlése.

Sportcsarnok bérlet A sportcsarnokot főként a téli hónapokban használjuk, de Bozsikos csapatok egész évben edzenek ezen a helyen.

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)

Edző 0752 EKHO 80 10 59 863 Ft 11 973 Ft 718 356 Ft

Egyéb Intéző Normál 120 12 56 121 Ft 15 714 Ft 862 019 Ft

Edző Bozsik 7512 EKHO 80 10 59 863 Ft 11 973 Ft 718 356 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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

11 227 Ft 11 227 Ft 5 614 Ft 16 841 Ft

Utánpótlás-nevelés 93 600 Ft 93 602 Ft 46 801 Ft 140 401 Ft

Összesen 104 827 Ft  157 242 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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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: Táborfalva, 2015. 12. 12.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Gombár Ferenc (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: Táborfalva, 2015. 12. 12.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

2015-04-29 21:12:46

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 21:15:40

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 13:51:26

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 21:13:00

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-10-16 15:02:43

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-10-16 15:02:20

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-10-16 15:02:27

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

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Táborfalva, 2015. 12. 12.
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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 4 -100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 4 -100%

Edzőtáborok száma db 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 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 30 -100%

U18 fő 0 0%

U17 fő 0 0%

U16 fő 0 0%

U15 fő 0 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 544 528 Ft 5 614 Ft 11 227 Ft 561 368 Ft 240 586 Ft 796 341 Ft 801 955 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

544 528 Ft 5 614 Ft 11 227 Ft 561 368 Ft 240 586 Ft 796 341 Ft 801 955 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

4 539 714 Ft 46 801 Ft 93 600 Ft 4 680 115 Ft 520 013 Ft 5 153 327 Ft 5 200 128 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 5 084 242 Ft 52 415 Ft 104 827 Ft 5 241 483 Ft 760 599 Ft 5 949 668 Ft 6 002 083 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 (9 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)

t__borfalva_al____r__si_1430334940.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 21:15:40)
4429dfc32be0d41d16a6f2930520878d4486db84d580c2d1d3b4fdbfc2b65a2f

Egyéb dokumentumok

arajanlattaborfalvakozsegisporte_1445000563.pdf Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2015-10-16 15:02:43)
56a7b75defb0ba3d434ff4ef41b249697d743c43c042eb0030065efc5d93a48a

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

birosagikivonat_1430334766.pdf Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2015-04-29 21:12:46) f735a2c2b90f09dc3cf4b21bc6ca9c804fa1331f9d78900e4ca35d189613e2ff

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

ig.szolg.dijbefizetes2015.04.29_1430334780.pdf Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2015-04-29 21:13:00)
3427270747b6dc58afa1c3aa974df18b1d0275d3d45be7acad45b149ef9fa390

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

eggyuttesadoig.2015.04.23._1430221886.pdf Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2015-04-28 13:51:26)
21cb2a3d662ce2e7df3c08b7fb9448fe9dd1272bf32a514d9971a462f6a4e314

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

arajanlattaborfalvakozsegisporte_1445000540.pdf Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2015-10-16 15:02:20)
56a7b75defb0ba3d434ff4ef41b249697d743c43c042eb0030065efc5d93a48a

taborfalva_sportoltozokoltsegvetes_1430221612.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 13:46:52)
1734c11f206ddcd5ad964779a7eb5571a8a1356bc00c0aaa0e41752278351b15

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

arajanlattaborfalvakozsegisporte_1445000547.pdf Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2015-10-16 15:02:27)
56a7b75defb0ba3d434ff4ef41b249697d743c43c042eb0030065efc5d93a48a

taborfalva_sportoltozokoltsegvetes_1430221629.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 13:47:09)
1734c11f206ddcd5ad964779a7eb5571a8a1356bc00c0aaa0e41752278351b15
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