
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  ELITE Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  ELITE SE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet

Gazdálkodási formakód  521

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

Adószám  18707991-1-13

Bankszámlaszám  11600006-00000000-14641655

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2071  Város  Páty

Közterület neve  Telki  Közterület jellege  út

Házszám  28/38  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2071  Város  Páty

Közterület neve  Telki  Közterület jellege  út

Házszám  28/38  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 942 64 17  Fax  +36 26 572 109

Honlap  www.elite-basket.hu  E-mail cím  spiriev@elite-basket.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Spiriev Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 942 64 17  E-mail cím  spiriev@elite-basket.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Spiriev Attila +36 30 942 64 17 spiriev@elite-basket.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Bálint Márton Általános és Középiskola
sportcsarnok

Törökbálint Város Törökbálint
Városgondnokság

7 Felk. és
versenyeztetés

Széchenyi István Általános Iskola sportcsarnok Budakeszi Város Budakeszi Város 12 Felk. és
versenyeztetés

Törökbálint Sportcentrum sportcsarnok Törökbálint Város Törökbálint
Városgondnokság

12 Felk. és
versenyeztetés

Aréna Törökbálint tb1nfs Kft. tb1nfs Kft. 3 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2005-03-30

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2005-04-05

A jogelőd szervezet neve (amennyiben 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 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0,16 MFt 0,15 MFt 0,2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2,06 MFt 9,89 MFt 4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 18,95 MFt 20,3 MFt 33,5 MFt

Egyéb támogatás 0,14 MFt 1,8 MFt 0,5 MFt

Összesen 21,31 MFt 32,14 MFt 38,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 13,31 MFt 18,77 MFt 23,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0,5 MFt

Anyagköltség 0,1 MFt 5,63 MFt 6,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 7,4 MFt 7,54 MFt 7,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,5 MFt 0,2 MFt 0,2 MFt

Összesen 21,31 MFt 32,14 MFt 38,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 21,04 MFt 32,14 MFt 38 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0,2 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 33 498 182 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A 2005 óta működő ELITE SE az U18 és az alatti korcsoportokkal foglalkozik, de szoros szakmai egységben dolgozik az NB-I/B-s élcsapatot, az MTK Törökbálintot és
a hozzá tartozó U20-as együttest működtető MTK ELITE Basket Kft-vel. Az együttműködés keretében a az ELITE SE biztosítja az MTK Törökbálint valamennyi
kötelező korosztályos csapatát U11-től U18-ig. Az MTK Törökbálint közvetlen felversenyeztetési lehetőséget biztosít az ELITE SE tehetséges fiataljai számára a
felnőtt illetve az U20-as csapatok révén. Az elsődleges férfi, fiú vonal mellett a helyi igény miatt az ELITE SE lányoknak is kosárlabdázási lehetőséget biztosít gyermek
korig, utána átirányítjuk őket az MTK Budapesthez. Sikerült a kosárlabdát Törökbálinton meghonosítanunk, a városban és a környező településeken meghatározó
közösségteremtő szervezet, a gyereksport kiemelt helyi bázisa vagyunk. Törökbálint Város támogatja a kosárlabdát. Az MTK Törökbálint az NB-I/B egyik
meghatározó élcsapata, és az ELITE SE sportolói számára kézzelfogható jövőképet jelent a felnőtt és U20-as szereplés lehetősége. Szereplésünk a 2015/2016-os
bajnokságokban: * Junior (U18) együttesünk a Nemzeti Kiemelt Junior Bajnokságban szerepel, kevés hiányzott, hogy az Országos Döntőért játszhasson. * Kadett
(U16) csapatunk, miután a selejtezőkből bekerült a Nemzeti Kiemelt Kadett Bajnokságba, ott derekasan helytállt, és sikerült bennmaradni a Kiemelt Bajnokságban. A
Serdülő (U14), Gyermek (U12) és Kenguru (11) korosztályokban hangsúlyozottan nem a csapateredményesség a célkitűzésünk, hanem sportolóink megfelelő
megalapozása a későbbi időszakokra. Sok egyéni képzéssel, speciális foglalkozásokkal igyekszünk ezt megvalósítani. * Immár hagyományos, saját szervezésű mini
torna sorozatot szerveztünk a 2005-2008 között születetteknek. A szezonban eddig több, mint 90 gyermek vett részt e tornáinkon. * Játékosaink kiválóan szerepelnek
a Diákolimpián. A középiskolások között a kosarasainkra épülő törökbálinti Bálint Márton Iskola együttese az Országos Döntőn bronzérmes lett. A B33 kosárlabdában
a Bálint Márton Iskola 3 csapata is bekerült az Országos Döntőbe. * Egy játékosunk bekerült az U18 válogatottba. Szarvas Gábor edzőnk megtisztelő megbízatást
kapott az MKOSZ-től, és ellátja a nemzeti 3x3 kosárlanda nemzeti U18 válogatott szövetségi kapitányi teendőit. A szakmai feladatok ellátásához 4-5 csarnokban
bérelünk termet. Ezért is örömteli, hogy vehettünk egy 9 személyes kisbuszt. További sportfelszereléseket kell beszereznünk. 

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

. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Jelen pályázatot a 2016/2017-os idényre adjuk be. Az ELITE SE pályázatában elnyert források zömét közvetlenül az utánpótlás-nevelésre szánjuk. Egyesületünk a
következő szezonban a meglévő játékosoknak létszámának szinten tartását, esetleg enyhe emelkedését, de főként a képzés minőségének további javítását célozza
meg. Minden korcsoportban indítunk csapatot az Országos Bajnokságban, és indítunk csapatot a Pest megyei bajnokságban is. Az elmúlt évek szakmai koncepcióját
folytatva továbbra is a képzést tartjuk elsődlegesnek, ehhez kiváló szakmai tudással rendelkező edzőkkel rendelkezünk. Alkalmazásuk, megtartásuk természetesen
forrásigényes. Képzési rendszerünkben az utánpótlásképzés fejlesztésének egyik kulcsát az edzők, szakemberek megbecsülésében látjuk. A komoly szakmai munka
folytatásához, bővítéséhez tovább kell javítanunk szakembereink anyagi megbecsülését. A költségvetésünk tekintélyes részét képezik a pályabérleti költségek. Önálló
létesítmény hiányában négy-öt teremben kell pályát bérelünk, hogy a különböző korosztályoknak folyamatos edzéslehetőséget tudjunk biztosítani. Egyesületünk
biztosítani kívánja a sporteszközök megfelelő mennyiségét és minőségét, továbbá az edzések és versenyek alkalmával megfelelő sportruházatot, cipőt, labdát, és
tárgyi eszköz helyzetünkön szeretnénk kissé tovább javítani. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Szövetségi cél: „A kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb teremsportja (játékosok és nézők száma alapján).” Klubcél, helyzet: A felnőtt csapat
promóciós hatása révén megtartjuk, sőt tovább növeljük a sportág iránt érdeklődő, és azt aktívan űző gyermekek számát. A felnőtt mérkőzéseken a nézőszám
általában meghaladja a város más sportrendezvényeinek nézőszámát. Törökbálinton a kosárlabda a legnépszerűbb terem-csapatsportág. Szövetségi cél: „Az
utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasztásnak lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja.” Klubcél,
helyzet: Folyamatosan biztosítani kell a tömegbázist. Minden korosztályban az országos bajnokságban vesznek részt csapataink. Fenntartjuk a legifjabb korosztályok
számára nyújtott képzést, és továbbra is tervezzük, hogy a legkisebbeknek játékos tornákat szervezünk 5-6 fordulóval, aminek célja, hogy a gyerekek és a szülők
számára megadja az első impulzusokat a szabadidőmozgással, szervezett keretek közötti sportolással történő eltöltésére. Elsősorban játékos, de egyben alapozó
jellegű atlétika orientáltságú és labdás ügyességfejlesztő mozgásanyagával jó lehetőséget teremt a későbbi kosárlabdázáshoz. Szövetségi cél: „Javítani kell az edzők
anyagi javadalmazását, kialakítva az edzői életpálya-modellt.” • Klubcél, helyzet: Klubunknál dolgozó szakembereink fizetését a következő években a lehetőségekhez
mérten tovább szeretnénk növelni annak érdekében, hogy idejüket, energiájukat még nagyobb mértékben a kosárlabdára, a fiatalok illetve önmaguk képzésére
fordíthassák. A klub jól működő tehetséggondozási programot tudhat magáénak, számos korosztályos válogatottat nevelt ki – van mire építkezni. A következő
években ezt a rendszert szeretnénk tovább tökéletesíteni és kiteljesíteni. Az ELITE SE-vel való kiváló együttműködés nagyszerű alapot és lehetőséget biztosít az
utánpótlás folyamatos felfelé áramoltatására, az egyénre szabott technikai és fizikális képzésünk illetve a fiatal játékosok "mély vízbe dobását" preferáló koncepciónk
pedig biztosítja a tehetségek fejlődését. Fontos továbbá, hogy az MTK, mint az ország egyik legnagyobb sportegyesülete, számos olyan további lehetőséget biztosít,
amit önálló kosárlabda klubként nem tudnánk elérni. A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének legfőbb kulcsát a megfelelő szakemberek megtartásában
további szakmai fejlesztésében látjuk, ami pályázatunk súlypontjain is érezhető. 

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

Ma már kijelenthető: meghonosítottuk a sportágat Törökbálinton és annak jelentős vonzáskörzetében. Immár sokaknak állandó program a mérkőzéseinkre járni, és
az is fontos, hogy egyre többen adják gyermekeiket kosárlabda képzésre. Az utánpótlás-nevelési rendszerben foglalkoztatott gyerekek száma, a bevont oktatási
intézmények száma, a tehetségmenedzselés, az elért eredmények példaértékűek a térségben. Továbbra is célunk, hogy Törökbálinton a minőségi kosárlabdázás
egyik fellegvára működjön, bevonva a jelentős vonzáskörzet fiataljait. Ennek érdekében már eddig is nagy erőfeszítéseket tettünk, és munkánk helyes irányát a
folyamatos fejlődésünk visszaigazol. Kiemelt célunk, hogy további tehetséges játékosokkal gazdagíthassuk a korosztályos válogatott csapatokat, a nálunk nevelt
gyerekek közül minél több jusson el játékosként az NB-I/A és NB-I/B csoportos csapatokba, illetve idővel a Magyar Válogatottba. A pályázattal bevonni kívánt
forrásokkal segíteni kívánjuk jól működő sportprogramunk további fenntartását, további fejlődését. Nagyon fontos, hogy remek szakembereinket meg tudjuk tartani,
ehhez nélkülözhetetlen az anyagi megbecsülésük fokozása is. Edzőink részt vesznek az MKOSZ szakmai programjain, a klubon belül pedig folyamatosak a szakmai
konzultációk. Fontos, hogy kellő mennyiségben, jó minőségű sportfelszerelést tudjunk biztosítani sportolóink részére. A mai korban ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a
fiatalok a nagymértékű elszívó erő ellenére a pályán tudjuk tartani. Az elmúlt években elkezdődött, és mára jelentősen megerősödött egy nagyon pozitív folyamat,
amely nemcsak Törökbálint, hanem a környező települések lakóit is összekovácsolja. Helyi támogatást élvezünk. A minőségi képzés eredményei megerősítik
ragaszkodásukat a programunkhoz, szeretnénk azt tartósan fenntartani, és ebben nélkülözhetetlenek a sportfejlesztési program adta lehetőségek.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 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

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás 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

2016/17 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?

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

Nem

2016/17 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 résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 17 0 Nincs

U11 42 21 3 Országos

U12 14 4 1 Országos

U14 18 3 1 Országos

U16 14 0 1 Országos

U18 16 0 1 Országos

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 104 45 7
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés kosárlabda mez/nadrág szett 200 17 200 Ft 3 440 000 Ft

Sportfelszerelés melegítő alsó/felső szett 40 19 700 Ft 788 000 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő mez db 100 7 200 Ft 720 000 Ft

Sporteszköz dynair egyensúlyozó párna db 20 9 900 Ft 198 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Törökbálint Sportcentrum
sportcsarnok

U11, U12, U14,
U16, U18

12 000 Ft 30 11 330 3 960 000 Ft

Törökbálint Bálint Márton Iskola
sportcsarnok

U11, U12, U14,
U16, U18

10 000 Ft 6 10 60 600 000 Ft

Budakeszi Széchenyi Iskola
tornaterem

U11, U12, U14,
U16, U18

3 000 Ft 32 11 352 1 056 000 Ft

Aréna Törökbálint U14, U16, U18 10 000 Ft 6 10 60 600 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sport-
szakember
beosztása

Sportszakember
neve

2015/16 idény
működősi engedély

száma

Koro. Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó

)

Évadra jutó
ráfordítás összesen

(Ft)

Edző Molnár Tamás 20154386001 U11,
U12,
U14

EKHO1 180 12 255 000 Ft 60 435 Ft 3 785 220 Ft

Edző Bódi Ferenc 20155238001 U11,
U12,
U18

EKHO1 180 12 304 000 Ft 70 235 Ft 4 490 820 Ft

Edző Bihari Máté 20155331001 U11,
U12

EKHO1 90 11 120 000 Ft 33 435 Ft 1 687 785 Ft

Edző Spiriev Olivér 20155279001 U14,
U16

EKHO1 180 12 255 000 Ft 60 435 Ft 3 785 220 Ft

Edző Szarvas Gábor 20155078001 U11,
U18

EKHO1 180 12 225 000 Ft 54 435 Ft 3 353 220 Ft

Edző Mohay Péter 0 U16,
U18

EKHO1 180 11 238 000 Ft 57 035 Ft 3 245 385 Ft

Edző Jakab Péter 20155730001 U14,
U16

EKHO1 180 12 220 000 Ft 53 435 Ft 3 281 220 Ft

Edző később
kinevezésre
kerülő edző

0 U11 EKHO1 90 10 150 000 Ft 39 435 Ft 1 894 350 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 146 000 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 6 216 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 25 523 220 Ft

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

Összesen 36 885 220 Ft

2016/17 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)

33 163 200 Ft 334 982 Ft 0 Ft 33 498 182 Ft 3 722 020 Ft 36 885 220 Ft 37 220 202 Ft
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Általános Képzés

2016/17 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
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 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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Versenyeztetés

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 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: Páty, 2016. 07. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Spiriev Attila (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 a jogszabályban meghatározott 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. 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: Páty, 2016. 07. 30.
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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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-19 16:35:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-19 16:46:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-19 16:36:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 10:31:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

Kelt: Páty, 2016. 07. 30.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

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

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

33 163 200 Ft 334 982 Ft 0 Ft 33 498 182 Ft 3 722 020 Ft 36 885 220 Ft 37 220 202 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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 33 163 200 Ft 334 982 Ft 0 Ft 33 498 182 Ft 3 722 020 Ft 36 885 220 Ft 37 220 202 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (4 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)

elite_se_alairasi_cimpeldany_142909_1461077210.pdf (Szerkesztés alatt, 269 Kb, 2016-04-19 16:46:50)
a7a3e36503a60d3a234245391cb142da9c6d15c8003dcc1ce17c1ce30c167de4

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

elite_se_kivonat_20160419_1461076557.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-19 16:35:57)
cc2e1aee0329b0e32cb15f7f6995db4feb15f031e683a648fd82239320e39bc8

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

ig_szolg_dij_elite_se_1461745915.pdf (Szerkesztés alatt, 292 Kb, 2016-04-27 10:31:55)
48ae264916adc538ba22ba36f291b10fbd882f651a310e763adcf562fa83d359

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

1_elite_sportegyesulet_18707991_161_1461076578.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-19 16:36:18)
ad9dd1ac4f6c2e3aa067fe60f5154bed9d754fe4ae63934acb9a5780d23255cf
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