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Ügyiratszám : be/SFPHP02-6950/2014/MLSZ
1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Töltéstava 

A kérelmező szervezet rövidített neve: SE Töltéstava

2Gazdálkodási formakód:

521

Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    Nem jogosult

3Tagsági azonosítószám 825

TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása :
Amatőr
Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb
bajnoki osztálya:

Megye II. oszt.
Utánpótlás típusa: Egyéb Up

Női felnőtt csapat legmagasabb
bajnoki osztálya:

- nincs -
Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs -

 

Adószám:

Bankszámlaszám:

 
A kérelmező szervezet
székhelye: (irányítószám)

Töltéstava (helység)

Petőfi Sándor utca (út,

utca)
123 (házszám)

0696486051

Telefon:

www.toltestava.hu Honlap:

 
A levelezési cím eltér a székhely
címétől

A kérelmező szervezet
levelezési címe: (irányítószám)

Töltéstava (helység)

Petőfi Sándor utca (út,

utca)
123 (házszám)

 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Dani Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

06304968864

Mobiltelefonszám:
ph@toltestava.hu E-mail cím:

 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Dani Csaba

06304968864

Mobiltelefonszám:
danicsaba13@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport
területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569,
Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-6950/2014/MLSZ
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói:
(Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel
2012 2013 2014

Önkormányzati
támogatás

2.5 MFt 2.5 MFt 2.5 MFt

Állami
támogatás

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)

0.2 MFt 0.2 MFt 0.2 MFt

Látvány-
csapatsport
támogatásból
származó
bevétel

0 MFt 2.184 MFt 9 MFt

Egyéb
támogatás

0.68 MFt 0 MFt 0.22 MFt

Összegzés:

összesen: 3.38  MFt 4.88  MFt 11.92  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban



Kiadás
2012 2013 2014

Személyi (bér
és bérjellegű +
járulékai)

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

2.88 MFt 2.2 MFt 2.3 MFt

Anyagköltség 0.5 MFt 0.5 MFt 0.4 MFt

Igénybe vett
szolgáltatás

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások

0 MFt 2.184 MFt 9 MFt

Összegzés:

összesen: 3.38  MFt 4.88  MFt 11.7  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012 2013 2014

Utánpótlásra
fordított összeg

0.6 MFt 0.6 MFt 4.1 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

2.88 MFt 2.2 MFt 2.3 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP02-6950/2014/MLSZ
Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

 2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-
nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

Ügyiratszám : be/SFPHP02-6950/2014/MLSZ
4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra
vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
A Töltéstava Sportegyesület 1947-ben alapult és azóta folyamatos
résztvevője az MLSZ versenyrendszerének. Egyesületünknek két
szakosztálya van, a labdarúgáson kívül a sakk. 
Tavaly előtt felnőtt csaptunk kimagasló teljesítményt nyújtott és feljutott a
Megye I. osztályba. Teljesítményünk felhívta ránk más csapatok figyelmét is,
melynek következtében a feljutást kiharcoló csapatunkat szétkapkodták
más, többnyire megye I-ben szereplő csapatok, így meggyengülve vágtunk
neki a tavalyi szezonnak és sajnos ki is estünk.
A felnőtt csapatból távozó labdarúgók utat nyitottak ifjú tehetségeink
számára, így a jelenlegi csapatnak már több saját nevelésű játékos is tagja
és további U21-es játékosokat próbálunk folyamatosan beépíteni. Az U21-
es korosztályunk csapata túlnyomó többségében helyi fiatalból áll, akikre
hosszú távon is építeni tudjuk labdarúgásunkat. Náluk már érzékelhető a
támogatások hatása.
Az U21-es csapaton kívül az U16-os, U11-es, U9-es és U7-es
korcsoportokban versenyeztetjük labdarúgóinkat.
Az Önkormányzattal rendkívül jó kapcsolatot ápolunk, a klub működésének
jelentős részét az általuk biztosított forrásokból tudjuk fedezni.
Edzéseinket nyáron településünk egyetlen füves labdarúgó pályáján tartjuk,
mivel nincs más pálya Töltéstaván, télen pedig a tornacsarnokban edzünk
és képezzük labdarúgóinkat.
Füves pályánk minősége nagyon rossz, az MLSZ besorolásában
negyedosztályúnak értékelték, ezért felújítása már elengedhetetlenné vált. 
Az Önkormányzatunk egy félpályányi füves gyakorló terület kialakítására
nyert pályázatot, ami mellett egy salakos teniszpálya építése is hamarosan
meg fog valósulni azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a későbbiek
folyamán, további fejlesztésekkel egy sport és szabadidő központot
alakítsanak ki a labdarúgó pálya körül.
Az őszi, téli és tavaszi biztos edzéslehetőségek biztosítása végett egy
további 30*40 méteres műfüves pálya kialakítása is későbbi terveink közt
szerepel.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma
és megvalósulásának ütemezése
Az edzéseink lebonyolítására és mérkőzéseink megrendezésére
településünk sporttelepét használjuk, ahol egy nagy füves pálya található,
melynek felszereltsége nagyon rossz minőségű, így felújításra is pótlásra
szorul. 
Pályánk minőségének javítását mi sem indokolja jobban, mint hogy az
MLSZ a IV. kategóriába sorolta be. A pályafelújítással párhuzamosan
szeretnénk olyan fejlesztéseket is végrehajtani, melyekkel hosszú távon
garantálni tudjuk a pálya minőségének megőrzését, ezért pályázunk öntöző
rendszer kiépítésére, pályakarbantartó gépparkunk fejlesztésére és a
sporttelep kerítésének felújítására egyaránt. Lényeges lenne a pálya
világításának megoldása is, mert így az edzésidőket relevánsan lehet
növelni az őszi és tavaszi időszakban.
A pálya mellett az öltözőépület is javításra szorul. A közel 40 éves tető
beázik, így az épület felújított belsejének megóvása érdekében annak
nyeregtetőre történő lecserélése létfontosságú. A tető cseréje mellett a külső
tatarozás és szigetelés sem tűr halasztást, a fűtési és meleg víz rendszer
korszerűsítésével együtt. Jelenleg fa tüzelésű az épület fűtése és a falak
nincsenek rendesen szigetleve, így télen nagyon nehezen megoldható
felfűtés. Ennek következtében utánpótlás csapataink egészségügyi okokból
ősztől tavaszig nem tudják az öltözőket használni, ami elengedhetetlen
előfeltétele lenne a minőségi utánpótlás infrastrukturális feltételeinek
biztosítása végett.
A sporttelepet a felnőtt és az összes utánpótlás labdarúgó korosztály
használja, mérkőzések-edzések céljából, valamint iskolai sport
rendezvényeknek, futballmérkőzéseknek ad helyet a létesítmény. Mivel a
létesítmény állapota leromlott, egyre kevésbé képes kiszolgálni a sportolók
igényeit és forráshiány miatt nincs lehetőség nagyobb fejlesztések
végrehajtására, illetve a TAO nyújtotta lehetőségek által megnövekedett
létszámot nem tudja kiszolgálni.
A fejlesztések hozzájárulnak a sportszakmai munka színvonalának
emeléséhez, az edzések, mérkőzések jobb körülmények közti
megtartásához, valamint a sportszakemberek, sportolók és helyi valamint a
kistérségben élők életminőségének javításához egyaránt.
A fejlesztéshez tartozó dokumentációt mellékletként csatoljuk.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A tömegesítésben a „kislépések politikáját” folytatjuk, nem vállalunk olyat,
amit nem tudunk teljesíteni. Jövőre 10%-os létszámmal kívánjuk az igazolt
gyereksportolóink számát növelni. A szövetség sportági stratégiájával
összhangban mi is folyamatosan növelni kívánjuk a helyi labdarúgók
számát.
Az utánpótlás szakmai stábunk létszámában nem tervezünk változást,
maximum akkor, ha az iskolai toborzásunk olyan jól sikerül, hogy a
létszámbővítés indokolttá válik. Jelenleg az ötből két edzőnk rendelkezik
edzői képesítéssel, melyen mindenféleképp változtatni kívánunk és jövőre
nagy figyelmet szeretnénk edzőink fejlesztésére fordítani, képzésüket
segíteni. Ezen a téren is megegyezik az MLSZ stratégiájával tervünk, úgy
gondoljuk, hogy a minőségi képzéshez magasan képzett sportszakemberek
kellenek.



Tavaly egy utánpótláskorú, pontosabban U19-es labdarúgónk a Veszprém
csapatához igazol, reméljük inspiráló közegbe kerül és fejlődése továbbra
is töretlen marad.
Szeretnénk elindítani U13-as csapatunkat, ez adhatja a létszám
növekedésünk alapját a következő szezonban.
Az utánpótlás fejlesztési céljaink megvalósításához a képzéshez
legszükségesebb felszerelések és eszközök beszerzését tervezzük, melyek
szükségesek a képzés szinten tartásához. Pótolni szeretnénk az
elhasználódott, elkopott felszereléseket és új kapukat vásárolni kisebb
korosztályok számára.
Mint minden évben, idén is tervezünk nyári tábort napközis jelleggel.
Toborzásunkat iskolai foglalkozások tartása révén és a szülők
megkeresésével oldjuk meg, ez már egy jól bevált működő rendszer,
mellyel biztosított a megfelelő létszámú utánpótlás.
A téli időszakban a környező településekkel összefogva közös terem
tornákat szervezünk, hogy egész évben biztosítani tudjuk a gyerekek
töretlen fejlődését.
Terveink közt szerepel külföldi kapcsolatok fejlesztése és kiépítése és oda-
vissza alapon történő működtetése.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a
jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Céljaink szorosan kapcsolódnak a Magyar labdarúgó Szövetség stratégiai
céljaihoz.
Lehetőségeinkhez képest növelni akarjuk a labdarúgók számát. Igyekszünk
minél több gyereket bevonni a versenyrendszerekbe. A sportoló gyerekek
közül a legtehetségesebbeket igyekszünk a nálunk szerencsésebb
helyzetben lévő élcsapatokhoz iránytani, így a mi munkánk
eredményeképpen is növekedhet a magyar játékosok száma az
élcsapatokban.
A szövetség stratégiai céljaival összhangban mi is azt szeretnénk elérni,
hogy az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-
neveléssel foglalkozó sportszakemberek, ennek megfelelően célunk az
edzőink képzése, fejlődésének segítése, hogy még sikeresebbek legyenek
mind ők, mind pedig rajtuk keresztül klubunk.
Fontosnak tartjuk a versenyeztetéshez szükséges sportruházati, a
képzéshez tartozó sporteszközök beszerzését, amik javíthatják a képzés
minőségét, a versenyeztetés feltételeit és ösztönzőleg hatnak gyerekekre. 
Az elmúlt évben az elnyert pályázati támogatással komoly fejlődés indult
meg a egyesületünkben. A támogatási összegek segítségével jelentősen
növeltük a foglalkoztatott gyereklétszámot. Apavetően a Bozsik-programban
vontunk be sok gyereket.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A mozgás megszerettetése fontos része az utánpótlásbázis kiépítésének.
Már fiatalkorban a futballra koncentrálva szeretnénk elérni, hogy minél több
hazai játékos legyen, akik elhivatottak ezen sportág iránt. Szeretnénk, ha a
térségből minél több fiatalnak lenne lehetősége bejutnia akadémiákra és
profi labdarúgó karriert befutni.
Azért is tartjuk fontosnak programunkat, mert a kisebb nevelő
egyesületekből jöhetnek ki jó minőségű játékosok. Fontos, hogy a
szövetség felismerte, a hozzánk hasonló nevelő klubok fontosságát. Mi
olyan utánpótlás-nevelési rendszeren dolgozunk, hogy az évek során
minden korosztályból ki tudjunk nevelni 2-3 olyan gyereket, akik
bekerülhetnek valamelyik futballakadémiára. Célunk, hogy ezek a
tehetséges feladatok minden téren felkészítettek legyenek a
továbblépéshez, hogy a későbbiek során minőségi játékosokként nagy
klubokban játszhassanak. Mi a tehetséggondozással kívánjuk emelni a
magyar labdarúgás színvonalát.
Hosszú távú céljaink eléréséhez továbbra is szükségünk van a pályázat
nyújtotta erőforrásokra, hogy a megkezdett munkát továbbvihessük. 
Szemléletet kell változtatni meg kell teremteni a megfelelő körülményeket,
ezt értékeltetni kell, hogy a fiatalok becsüljék meg a labdarúgást. Ha
mindehhez a megfelelő szakmai képzés is hozzáadódik, akkor elindulhat
felfelé ismét a magyar labdarúgás színvonala. 
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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5Személyi jellegű ráfordítások 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási
időszak

6Támogatott
pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás
módja

Napi munka óra Kif. hó   Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-6950/2014/MLSZ
Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek

Pálya típusa Beruházás típusa                    Menny. Max. elsz. menny. Menny. egység Egységár         Max. elsz. egységár        Max. elsz. össz. Összeg            

Nagy f.p. Biztonsági beruh./külső kerítés 440 440 fm 0 Ft 12 700 Ft 5 588 000 Ft 0  Ft

Nagy f.p. Biztonsági beruh./korlátok 346 400 fm 9 740 Ft 10 500 Ft 4 200 000 Ft 3 370 040  Ft

Nagy f.p. Biztonsági beruh./játékos kijárat 52 0 fm 8 026 Ft 25 000 Ft 10 000 000 Ft 417 352  Ft

Összegzés:

Összesen 3 787 392 Ft

78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

Támogatási időszak 9Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése                                   10T.i.     Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)            Üzembe helyezés tervezett időpontja          U.f. É.k.
en.

2014/15 öltöző f.ú. központi fűtés melegvíz ellátás 70 % 6 992 858 Ft 2015-06-30

2014/15 öltöző felsz. ölt.szekrények padok 70 % 1 600 000 Ft 2015-06-30

2014/15 Sportszer labda 30db 70 % 30 000 Ft 2015-06-30

2014/15 Sportszer sípcsontvédő 50 pár 70 % 20 000 Ft 2015-06-30

2014/15 Sportszer futballcipő 30 pár 70 % 45 000 Ft 2015-06-30

2014/15 Sportszer mez garnitúra 40 db 70 % 50 000 Ft 2015-06-30

Összegzés:

8 737 858 Ft



Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a
2014/15-ös időszakban:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15 3 838 176 Ft 8 955 745 Ft 12 793 921 Ft

Összegzés:

összesen: 3 838 176 Ft 8 955 745 Ft 12 793 921 Ft

Tárgyi beruházások részletes indoklása

Évad Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2014/15 központi fűtés melegvíz ellátás régi rossz minőségü,csomós,vadfű elnőtte 

2014/15 ölt.szekrények padok új,jó minőségü pálya gondozása 

2014/15 labda 30db esti edzések edző mérkőzések

2014/15 sípcsontvédő 50 pár nem megoldott

2014/15 futballcipő 30 pár több helyen beázik

2014/15 mez garnitúra 40 db energia takarékosság

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

3Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi szám          Mérete Használat
jogcíme

1I.v. Bérleti díj Ft/óra 2I.v. h. M.j.

sport létesítmény Nagy f.p.

9086  

Töltéstava  

Söptéri út  

1

0165/5 110x54 Bérlet 120 0 Ft 10

sport létesítmény Kicsi f.p

9086  

Töltéstava  

Söptéri út  

1

0165/8 50x38 Bérlet 120 0 Ft 10

sport létesítmény Öltöző

9086  

Töltéstava  

Söptéri út  

1

0165/3 172m2 Bérlet 120 0 Ft 10

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)
2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma
3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP02-6950/2014/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15-es bajnoki évad

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak
új esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzé
s

U21 TÖLTÉSTAVA SE Megyei II 1 Megyei II

U16 TÖLTÉSTAVA SE Megyei I 1 Megyei II

U11 Töltéstava SE U-11 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi

U9 Töltéstava SE U-9 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi

U7 Töltéstava SE U-7 Bozsik egyesületi 1 Bozsik egyesületi

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP02-6950/2014/MLSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Évad 12Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 mez garnitúra szett 61 7 000 Ft 427 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 cipő pár 61 15 000 Ft 915 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 labda 3-as db 20 6 000 Ft 120 000  Ft Pályatartozék

2014/15 labda 4-es db 30 6 000 Ft 180 000  Ft Pályatartozék

2014/15 bólya db 50 2 500 Ft 125 000  Ft Pályatartozék

2014/15 orvosi táska db 2 11 000 Ft 22 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 sporttáska db 61 8 000 Ft 488 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 melegítő db 61 9 500 Ft 579 500  Ft Sportfelszerelés

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés szerinti napi
óraszám

Adózás
módja

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma



Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség Kategória

2014/15 sportcsarnok 24 3 000 Ft 4 288 000  Ft tornaterem

Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

sportcsarnok felkészülés téli időszakban

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím 2014/15 2015/16 2016/17

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 834 500  Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 22 000  Ft

Személyszállítási költségek 350 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 288 000  Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0  Ft

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

Összegzés:

összesen: 4 094 500 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15 420 812 Ft 3 787 307 Ft 4 208 119 Ft

Összegzés:

összesen: 420 812 Ft 3 787 307 Ft 4 208 119 Ft

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-6950/2014/MLSZ
14A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe                                                                      Képzés
típusa

Képzésben résztvevők
száma

Oktatás várható
költségei

Összegzés:

0 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15 Á 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az
oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó
költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök
és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira
használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt
vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek
összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből
munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP02-6950/2014/MLSZ
Közreműködői költségek

Évad Közreműködő
által végzett
feladat
leírása                

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

2014/15

sportfejlesztési
program
előkészítés
költsége,
program
megvalósítás
költsége,
adatszolgáltatási
és jelentési
kötelezettség
költsége,
elszámolás
költsége

Tárgyi jellegű 179 114 Ft 179 114 Ft

2014/15

sportfejlesztési
program
előkészítés
költsége,
program
megvalósítás
költsége,
adatszolgáltatási
és jelentési
kötelezettség
költsége,
elszámolás
költsége

Utánpótlás nevelés 75 746 Ft 75 746 Ft

Összegzés:

254 860 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium
ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:

2014/15 127 431 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft



Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 268 671 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 113 619 Ft 0 Ft

Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 382 290 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP02-6950/2014/MLSZ
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output Indikátorok

Teljes szakember
állomány

Fő 3 4 33.3  %

Licence-szel rendelkező
edzők száma

Fő 2 3 50.0  %

Edzőtáborok száma db 1 2 100.0  %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db felújításra szorul 1 2 100.0  %

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

m2 felújításra szorul 1 1 0.0  %

Egyéb indikátor:

0.0  %

0.0  %

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 Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő 0 0 0.0  %

U18 Fő 0 0 0.0  %

U17 Fő 0 0 0.0  %

U16 Fő 12 15 25.0  %

U15 Fő 0 0 0.0  %

Egyéb indikátor:

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP02-6950/2014/MLSZ
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: Töltéstava  (helység), 2014  (év) 

09  (hó) 17  (nap) 

Ügyiratszám : be/SFPHP02-6950/2014/MLSZ
Alulírott  Dani Csaba, 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 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös 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.
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 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).

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó
köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
(25 000 Ft)  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. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen
igényelt tételekhez)

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes
kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
ráfordítások

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

8 955 745 Ft 268 671 Ft 3 838 176 Ft 12 793 921 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása

3 787 307 Ft 113 619 Ft 420 812 Ft 4 208 119 Ft

Képzési
feladatok
támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

12 743 052 Ft 382 290 Ft 4 258 988 Ft 17 002 040 Ft

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
ráfordítások

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

8 955 745 Ft 268 671 Ft 3 838 176 Ft 12 793 921 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása

3 787 307 Ft 113 619 Ft 420 812 Ft 4 208 119 Ft

Képzési
feladatok
támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

12 743 052 Ft 382 290 Ft 4 258 988 Ft 17 002 040 Ft
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