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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Jászszentlászlói Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

JSE

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

2126

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei III. oszt. v. alatta

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19972099-1-03

Bankszámlaszám

51700014-10005109-0000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6133

Város

Jászszentlászló

Közterület neve

Vasút

Közterület jellege

utca

Házszám

9

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely
címével
Irányítószám

6133

Város

Jászszentlászló

Közterület neve

Vasút

Közterület jellege

utca

Házszám

9

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 995 24 83

Fax

+36 30 995 24 83

Honlap

www.jese.hu

E-mail cím

sebipisti@gmail.com

E-mail cím

sebipisti@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Sebestyén István

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

ügyintéző

Mobiltelefonszám

+36 30 995 24 83
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Sütő László

+36 30 374 56 10

konyveloiroda@t-online.hu

Czakó Attiláné

+36 20 457 15 53

jaszszentlaszlose@gmail.com

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése
Élőfüves sportpálya

2017-07-27 07:39

Ingatlan
típusa
Nagy f.p.

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)
6133
Jászszentlászló
Vasut
9

Helyrajzi
szám
903

Méret

Használat
jogcíme
Bérelt

Igénybevétel
(óra / hó)
48

Bérleti díj
Ft/óra
2 000 Ft

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

9
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

0,3 MFt

0,45 MFt

0,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,1 MFt

0,31 MFt

0,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

8 MFt

9,54 MFt

7 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

9,4 MFt

11,3 MFt

8,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,5 MFt

1,29 MFt

2,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,5 MFt

2,22 MFt

3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,5 MFt

3,9 MFt

2,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

5 MFt

0,2 MFt

0,1 MFt

Összesen

8,5 MFt

7,61 MFt

8,1 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 463 746 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

7 046 198 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 972 412 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Jászszentlászlói Sportegyesület 1946-ban jött létre, a Bács-kiskun Megyei Bíróság 1989-ben jegyezte be. Alapszabályába foglalt célja a rendszeres sportolás,testedzés biztosításán kívül a
társadalmi öntevékenység, az egészséges életmódra nevelés és a közösségi élet kibontakoztatása. Elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és
sporttevékenységét. Az Egyesületen belül több szakosztály működik. Tevékenységével nemcsak a 60 egyesületi tagnak, hanem a mérkőzések nézőinek is kikapcsolódást
biztosít.Működéséhez elengedhetetlenül szükséges a csapatok megfelelő felszerelése, az edzésekhez és mérkőzésekhez megfelelő pálya. A sportegyesület részt vesz Jászszentlászló
közösségi életének szervezésében. Futballcsapata (felnőtt, ifjúsági) a Bács-Kiskun Megye III. osztályában szerepel. Különféle kupaversenyeket szervez, gyermeknapok rendezésében
közreműködik, tornacsoportok edzéseinek helyet biztosít. A projekt megvalósítása során együttműködik Jászszentlászló Községi Önkormányzattal, a Nagycsaládosok Egyesületével. A
Jászszentlászló Községi Önkormányzat tulajdonában lévő Sportpálya üzemeltetésére hosszú távú ingyenes bérleti szerződést kötött a tulajdonos és a Jászszentlászlói sportegyesület. A
létesítményt jellegéből adódóan az Egyesület kiválóan tudja hasznosítani.A Sportpálya a Jászszentlászló 903 hrsz-ú területen helyezkedik el, az ingatlan nagysága 1 ha. Az ingatlanon található
egy szabványméretű füves futballpálya körben futópályával, egy aszfaltborítású kézilabda pálya, egy öltöző épület, egy egyéb épület valamint egy játszótér.A futballpálya megvilágítását 12 db
lámpa szolgálja. A pályát minden korosztály áprilistól októberig veszi igénybe, ezt követő 6 hónapos időszakban a község Tornacsarnoka alkalmas az edzések megtartására, mely 2010-ben
került felújításra és kibővítésre, melynek mérete 530 m2 és öltözőkkel és orvosi szobával rendelkezik. Mindemellett a szurkolók kényelmét szolgálva kiépült egy lelátó is.Eddig a Sportegyesület
a szűkös anyagi lehetőség miatt a felnőtt focisták mellett az U16-17 serdülő csapat versenyeztetésére fordított figyelmet, azonban amennyiben ezen pályázat sikeres lesz, úgy szeretne a
fiatalabb korosztályba tartozó focistákra is nagy hangsúlyt fektetni, hisz megfelelő utánpótlás nélkül nem érhetünk el sikereket. Jelenleg ezen alsó korosztályok csak az iskola keretein belül
vehettek részt edzéseken.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Jászszentlászlói sportpálya fekvése a közeli településekhez viszonyítva is kedvező fekvésű. A pálya talajának felújítására az elmúlt időszakokban nem került sor. Sportpálya már
elhasználódott a sok év alatt. Fontos a labdajátékok alkalmával a játékosok testi épségének megóvása. és ez által is biztonságosabb, jó minőségű pályára várjunk minél több gyereket. A
feltöltés után 2017 tavaszán az időjárástól függően kerül felújításra, átadásra és reményeink szerint mihamarabb birtokba vehetik a település sportolni vágyó lakói.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: A rendszeres sportolás, testedzés biztosításán kívül a társadalmi öntevékenység, az egészséges életmódra nevelés és a közösségi
élet kibontakoztatása. Elősegíteni az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. Tevékenységével nemcsak a 60 egyesületi tagnak, hanem a
mérkőzések nézőinek is kikapcsolódást szeretne biztosítani. A Sportegyesület jelenleg is részt vesz Jászszentlászló közösségi életének szervezésében. Különféle kupaversenyeket szervez,
gyermeknapok rendezésében közreműködik. Célunk a folyamatos utánpótlás nevelés, annak érdekében hogy megfelelő színvonalú játékosaink legyenek, akik valóban a sport szeretete és
tisztelete miatt tartják fontosnak tevékenységüket. Véleményünk szerint nagyon fontos, hogy minél fiatalabb korban lehetőségük legyen a gyermekeknek sportolni, hisz ezáltal fegyelmet
tanulnak és csapatszellemben nevelkedhetnek fel. Fontos a nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, hisz településünkön a női csapatok hosszú évek óta sikeres eredményeket
érnek el. Másrészt ez biztosítja a családok együttes kötődésének erősítését a magyar labdarúgáshoz. Véleményünk szerint fontos az edzések szempontjából a megfelelő infrastrukturális
háttér biztosítása, mely községünkben rendelkezésre áll, azonban mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt évről-évre fejleszteni tudjuk. Az Egyesületünk gazdasági működésében és
anyagi függetlenségében sokat segítene ezen pályázat sikeres megvalósítása, hisz jelenleg az Önkormányzat támogatásán kívül rendkívül kevés bevételi forrással rendelkezünk. Mindenképp
szeretnénk bebizonyítani településünk lakosságának, hogy megfelelő edzők és edzésszámok segítségével kiemelkedő eredményeket érhetünk el a bajnokságban.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési program eredményességével végre nem csak két korosztály tevékenységét tudnánk segíteni, hanem mintegy 100-150 főt tudnánk aktívan támogatni, hisz mindez idáig csak a
felnőtt és az U16-17 csapatok tartoztak a Sportegyesületbe. Ezentúl viszont szeretnénk, ha már általános iskola 1. osztályától tudnánk a gyermekeket foglalkoztatni és a megfelelő edzésekkel
igazán megszerettetni velük a labdarúgást. Fontos, hogy a jövőképükbe beépüljön, hogy a fegyelmezett, kitartó edzésekkel elérhető, hogy kimagasló eredményeket érhetnek el, mindemellett
megtanulnak már gyermekkorban csapatban, igazi közösségként játszani és kiállni egymásért. A mai világban a szülők is örülnek és mindent megtesznek, hogy a gyermekek ne otthon a
számítógép előtt töltsék el a szabadidejüket, hanem a friss levegőn diáktársaikkal együtt. Ennek köszönhetően a jelenlegi beteges világban is elérhető,hogy már fiatalon egészségesen éljenek
és ezt vigyék tovább a felnőttkorukba is. Azáltal, hogy a szülők belátják, hogy ez a tevékenység gyermekeik érdekét szolgálja, ők is részt vesznek a mérkőzéseken és hirtelen aktív szurkolókká
válnak, amire manapság igen nagy szükség van. Azáltal, hogy a pályázatba beépíthető sporteszközök vásárlása is, a gyermekek részére tudunk vásárolni labdákat, mezeket és cipőket, így a
hátrányosabb helyzetű családok sem lesznek kirekesztve. Hatalmas kiadást jelent jelenleg az Önkormányzatnak és a szülőknek egyaránt a fiatalok mérkőzésekre való eljuttatása, hisz a
bajnokságok többnyire mintegy 50 km-es körzetben kerülnek megrendezésre, ebben is nagy segítséget nyújt a pályázat, hogy lehetőségünk nyílik busz bérlésére. Ezen társadalmi hatások
mellett fontos gazdasági hatásokat is eredményezhet a sikeres pályázat elnyerése, hisz településünkön több társasági adót fizető cég található, akik munkájuk által bekapcsolódhatnak a
település sportéletébe is, mégpedig úgy, hogy úgy nyújtanak támogatást, hogy mindemellett ők is jól járnak, hisz jelentős adó kedvezményben részesülnek. Azáltal pedig, hogy támogatják a
Sportegyesület tevékenységét, hálából az Egyesület is reklámozni, hirdetni tudja ezen felajánlók nagylelkűségét, valamint a helyi újságban is feltüntetésre kerülnek, mely véleményünk szerint
hozzájárulhat a vállalkozásaikban, munkájukban minél nagyobb bevétel eléréséhez.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési program eredményességével végre nem csak két korosztály tevékenységét tudnánk segíteni, hanem mintegy 100-150 főt tudnánk aktívan támogatni, hisz mindezidáig csak a
felnőtt és az U16-17 csapatok tartoztak a Sportegyesületbe. Ezentúl viszont szeretnénk, ha már általános iskola 1.osztályától tudnánk a gyermekeket foglalkoztatni és a megfelelő edzésekkel
igazán megszerettetni velük a labdarúgást. Fontos, hogy a jövőképükbe beépüljön, hogy a fegyelmezett, kitartó edzésekkel elérhető, hogy kimagasló eredményeket érhetnek el, mindemellett
megtanulnak már gyermekkorban csapatban, igazi közösségként játszani és kiállni egymásért. A mai világban a szülők is örülnek és mindent megtesznek, hogy a gyermekek ne otthon a
számítógép előtt töltsék el a szabadidejüket, hanem a friss levegőn diáktársaikkal együtt. Ennek köszönhetően a jelenlegi beteges világban is elérhető,hogy már fiatalon egészségesen éljenek
és ezt vigyék tovább a felnőttkorukba is. Azáltal, hogy a szülők belátják, hogy ez a tevékenység gyermekeik érdekét szolgálja, ők is részt vesznek a mérkőzéseken és hirtelen aktív szurkolókká
válnak, amire manapság igen nagy szükség van. Azáltal, hogy a pályázatban beépíthető sporteszközök vásárlása is, a gyermekek részére tudunk vásárolni labdákat, mezeket és cipőket, így a
hátrányosabb helyzetű családok sem lesznek kirekesztve. Hatalmas kiadást jelent jelenleg az Önkormányzatnak és a szülőknek egyaránt a fiatalok mérkőzésekre való eljuttatása, hisz a
bajnokságok többnyire mintegy 50 km-es körzetben kerülnek megrendezésre, ebben is nagy segítséget nyújt a pályázat, hogy lehetőségünk nyílik busz bérlésére. Ezen társadalmi hatások
mellett fontos gazdasági hatásokat is eredményezhet a sikeres pályázat elnyerése, hisz településünkön több társasági adót fizető cég található, akik munkájuk által bekapcsolódhatnak a
település sportéletébe is, mégpedig úgy, hogy úgy nyújtanak támogatást, hogy mindemellett ők is jól járnak, hisz jelentős adó kedvezményben részesülnek. Azáltal pedig, hogy támogatják a
Sportegyesület tevékenységét, hálából az Egyesület is reklámozni, hirdetni tudja ezen felajánlók nagylelkűségét, valamint a helyi újságban is feltüntetésre kerülnek, mely véleményünk szerint
hozzájárulhat a vállalkozásaikban, munkájukban minél nagyobb bevétel eléréséhez.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-07-27 07:39

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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 egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályakarbantartó gép

fűnyírótraktor tartozékkal

db

1

1 905 000 Ft

1 905 000 Ft

Pályakarbantartó gép

gyepszellőztető gép

db

1

360 000 Ft

360 000 Ft

Berendezési eszköz

mosógép

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

5

8 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

20

15 000 Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

db

20

3 500 Ft

70 000 Ft

Sportfelszerelés

mérközésgarnitúra

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

db

20

13 000 Ft

260 000 Ft

Informatikai beruházás

honlap fejlesztés

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Informatikai beruházás

fényképezőgép

db

1

30 000 Ft

30 000 Ft

Berendezési eszköz

szárítógép

db

1

90 000 Ft

90 000 Ft
3 495 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

fűnyírótraktor tartozékkal

A meglévő futballpálya karbantartására szolgál.

gyepszellőztető gép

A meglévő futballpálya karbantartására szolgál.

mosógép

A csapatok szereléseinek tisztástartánára.

labda

A felnőtt csapat

edzőmelegítő

A felnőtt csapat edzéseinek, mérkőzéseinek színvonala, kulturáltabbá tétele.

sípcsontvédő

A felnőtt csapat edzéseinek, mérkőzéseinek színvonala, kulturáltabbá tétele.

mérközésgarnitúra

A felnőtt csapat edzéseinek, mérkőzéseinek színvonala, kulturáltabbá tétele.

cipő élőfüves pályához

A felnőtt csapat edzéseinek, mérkőzéseinek színvonala, kulturáltabbá tétele.

honlap fejlesztés

A csapat honlapjának, jobbá, frissebbé és aktuálisabbá tétele.

fényképezőgép

A mérkőzések és gyerek tornák dokumentálása.

szárítógép

A csapat szereléseinek szárítására a téli időszakban.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
2 439 109 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
24 637 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
2 463 746 Ft

Önrész (Ft)
1 055 891 Ft

Elszámolandó összeg
3 495 000 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
3 519 637 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!
Kategória

2017-07-27 07:39

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Pályafelújítás

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

élőfüves nagypálya felújítása

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

2018-06-20

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

2018-11-06

U.f.

É.k.

2018-11-06

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
9 995 535 Ft
9 995 535 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
élőfüves nagypálya felújítása

Indoklás
A régi elhasználódott pálya felújítása, a színvonalasabb sportolási és felkészülési lehetőség biztosítása csapataink számára.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Pályafelújítás

élőfüves nagypálya
felújítása

Beruházás
típusa
Nagy f.p.

Beruházás
címe
6133
Jászszentlászl
ó
Vasut
9

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

903

Pályaméret

Beruházás leíró
mennyiség
110x65

Használat
jogcíme

Megj.

Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2017/18 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

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

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

6 975 736 Ft

70 462 Ft

0 Ft

7 046 198 Ft

3 019 799 Ft

9 995 535 Ft

10 065 997 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-07-27 07:39
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

JSE U9 U9

8

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

JSE U7 U7

7

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U16

JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE U16

18

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U13

JSE U13 U13

16

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

JSE U11 U11

12

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U14

Csapat neve
JSEU14

Létszám
11

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Egyéb bajnokság

Státusz
Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-07-27 07:39
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-07-27 07:39
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U15

JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE U15

14

Futsal UP torna

Futsal UP torna

Inaktív

U13

JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE U13

14

Futsal UP torna

Futsal UP torna

Aktív

U11

JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE U11

14

Futsal UP torna U11 v. alatta

Futsal UP torna

Inaktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály
U17

Csapat neve
JSE U17

Létszám
14

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Futsal UP torna

Státusz
Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-07-27 07:39

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-07-27 07:39

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2017-07-27 07:39

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Férfi
JSE U9 U9 (N)

U9

8 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

JSE U7 U7 (N)

U7

7 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE U16 (N)

U16

18 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

JSE U13 U13 (N)

U13

16 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

JSE U11 U11 (N)

U11

12 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

JSEU14 (V)

U14

11 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

6 000 000 Ft

Férfi futsal
JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE U15 (N)

U15

14 fő

JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE U13 (N)

U13

14 fő

JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE U11 (N)

U11

14 fő

JSE U17 (V)

U17

14 fő

Inaktív

Futsal UP torna
Futsal UP torna

Inaktív

Futsal UP torna U11 v. alatta
Futsal UP torna

500 000 Ft

Teljes elvi támogatás

1 000 000 Ft

Férfi

6 000 000 Ft

Férfi futsal

1 000 000 Ft

Elvi támogatás

2017-07-27 07:39

500 000 Ft

7 000 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

hátizsák

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

db

20

13 000 Ft

260 000 Ft

Sporteszköz

szögletzászló

db

4

4 500 Ft

18 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

2

20 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

20

3 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

pár

20

3 800 Ft

76 000 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Vitamin

vitamincsomag

Mennyiségi egység

Mennyiség

doboz

Egységár

65

3 600 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
234 000 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Jászszentlászló Általános Iskola Sportcsarnok

Sportcsarnok

3 000 Ft

35

3

315 000 Ft

Élőfüves futballpálya

Élőfüves pálya

2 500 Ft

48

9

1 080 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Jászszentlászló Általános
Iskola Sportcsarnok

A téli időszakban az edzéseket a helyi általános iskola sportcsarnokában tartjuk az utánpótlás csapatoknak. A bérelt létesítményben igazodunk a sportolók
igényeihez, és a létesítmény időbeosztásához.

Élőfüves futballpálya

A sportpálya nélkülözhetetlen helyszíne a sporteseményeknek. Az utóbbi időben a sportpálya fenntartási ktgei nagy mértékben megnövekedtek. A
feltételek változatlanul biztosításához a helyi önkormányzat bérleti díjat számít fel.

2017/18 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

TANC1520-01897

Normál

76

12

60 000 Ft

13 200 Ft

878 400 Ft

Edző

TANC1520-01900

Normál

76

12

60 000 Ft

13 200 Ft

878 400 Ft

Edző

TANC1520-01891

Normál

76

12

60 000 Ft

13 200 Ft

878 400 Ft

Edző

folyamatban

Normál

20

12

30 000 Ft

6 600 Ft

439 200 Ft

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1520-01897

MLSZ Grassroots C

U16

5

18

TANC1520-01900

MLSZ Grassroots C

U13

5

12

TANC1520-01891

MLSZ Grassroots C

U9

4

4

folyamatban

MLSZ Grassroots C

U7

4

9

2017-07-27 07:39
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

874 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

234 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 500 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 395 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 074 400 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

100 000 Ft

Összesen

7 677 400 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
6 902 688 Ft

2017-07-27 07:39

Ell. szerv. fiz. díj
69 724 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
6 972 412 Ft

Önrész (Ft)
774 712 Ft

Elszámolandó összeg
7 677 400 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
7 747 124 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-07-27 07:39

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-07-27 07:39

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím
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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: Jászszentlászló, 2017. 07. 27.

2017-07-27 07:39
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Nyilatkozat 2
Alulírott Sebestyén István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben
vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba 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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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: Jászszentlászló, 2017. 07. 27.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Sebestyén István (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Jászszentlászlói Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Jászszentlászlói Sportegyesület (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Jászszentlászló, 2017. 07. 27.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző

foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:40:10
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:41:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 12:41:41
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 13:00:54
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 13:21:02

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 13:10:38
Feltöltés / Megtekintés

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-07-27 07:38:18
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 18:48:26
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 18:17:44
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 18:15:39
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 18:15:12

Kelt: Jászszentlászló, 2017. 07. 27.
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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

Mértékegység

Megjegyzés

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

Mértékegység

Megjegyzés

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

Közreműködői
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

9 414 845 Ft

95 099 Ft

0 Ft

9 509 944 Ft

4 075 690 Ft

13 490 535 Ft

13 585 634 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 439 109 Ft

24 637 Ft

0 Ft

2 463 746 Ft

1 055 891 Ft

3 495 000 Ft

3 519 637 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 975 736 Ft

70 462 Ft

0 Ft

7 046 198 Ft

3 019 799 Ft

9 995 535 Ft

10 065 997 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 902 688 Ft

69 724 Ft

0 Ft

6 972 412 Ft

774 712 Ft

7 677 400 Ft

7 747 124 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

16 317 533 Ft

164 823 Ft

0 Ft

16 482 356 Ft

4 850 402 Ft

21 167 935 Ft

21 332 758 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (16 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)
alairasicimpeldany_1493376060.pdf (Szerkesztés alatt, 274 Kb, 2017-04-28 12:41:00) 893846f0b7666ccf375e7f564ef998b93cd7278c05e1c11f5ab2f9764463113a
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
jsektgvetesieselsztervezet001_1493743706.jpg (Szerkesztés alatt, 377 Kb, 2017-05-02 18:48:26) 4ed38090eea311da124a0c5d9d543a12c9146791aca57eba916753232bb1699d
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
kihasznaltsag2017001_1493741864.jpg (Szerkesztés alatt, 459 Kb, 2017-05-02 18:17:44) 7a2bbce1e131c4e53eaff73d7588d5d5e8082fb1100897546e4b0f8a79088c54
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2017.jsenyilatkozattaopalyazat_1493378462.jpg (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2017-04-28 13:21:02) 1573d4d5ed09398da02cd74536a6ea74e20c0bdfde5c7bec31a86a99ed831bf1
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
jsebirosagikivonat1001_1493375996.jpg (Szerkesztés alatt, 701 Kb, 2017-04-28 12:39:56) e8dd89f173b3d55c11e91d49ce7813d21e821292ae79a0487f35a6a9f804c1fa
jsebirosagikivonat2001_1493376010.jpg (Szerkesztés alatt, 402 Kb, 2017-04-28 12:40:10) 8929a3a1fbe0161eb65ca0a226006b9da3bcbbd1dde10d1f7fbde8e1dd6996d0
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
25000ftosszegatutigazolasa001_1493377254.jpg (Szerkesztés alatt, 384 Kb, 2017-04-28 13:00:54) 36036e51e956c88933bf4445b157356106154b6812be975f18b3e2f66045f421
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
jsekoztart.mentesig001_1493376101.jpg (Szerkesztés alatt, 542 Kb, 2017-04-28 12:41:41) 64b5b275c3db5dbe99c6131b754441590539043307d968e5016491d020b07a23
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
sportpalyahitelestulajdonilap_1501133898.jpg (Hiánypótlás melléklet, 189 Kb, 2017-07-27 07:38:18) 87230d6bb1a86ddba3b03a2358e74256319f8e7b2b97603aad8cef5231ca7a92
onkormhozzajarulas001_1493723461.jpg (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2017-05-02 13:11:01) 35ebe067acb958d98574f0ea3b9cff058b2083cdada42301832150f204a32f59
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli
vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
berletidijigazolas001_1493723405.jpg (Szerkesztés alatt, 314 Kb, 2017-05-02 13:10:05) f35024f3cdb47f1f2e9d4e7cb92cf8d934b99fd1a225e03180fe56ad3f1ea64a
onkormhozzajarulas001_1493723420.jpg (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2017-05-02 13:10:20) 35ebe067acb958d98574f0ea3b9cff058b2083cdada42301832150f204a32f59
sportpalyaterkepmasolat001_1493723438.jpg (Szerkesztés alatt, 909 Kb, 2017-05-02 13:10:38) fb935948a1fcb2e274db12fbb29c0cc2b585bb0939c040e7790476562b89848b
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
jaszszentlaszlomuszakileiras_1493741727.doc (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2017-05-02 18:15:27) 4f72c5b416fc2eef8df05a416c366910f23a75bb8b1d218a843e153a6970c371
jaszszentlaszlofutballpalya2017a_1493741739.doc (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2017-05-02 18:15:39) 82dd2cbd62f7f80a10278b4df8e9b203f41942596109b014a4193b93f4210687
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
jaszszentlaszloreszletesktgvetes_1493741712.doc (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2017-05-02 18:15:12) 99820dded13bc547be591e09bfa0ea52695bce86e0ad9e1d14e1cd048ac64b52
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