
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  TÜRJEI SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  TÜRJE SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2038

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19956703-1-20

Bankszámlaszám  75500296-11022468-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8796  Helység  TÜRJE

Út / utca  SZABADSÁG TÉR  Házszám  9

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8796  Helység  TÜRJE

Út / utca  SZABADSÁG TÉR  Házszám  9

Telefon  +36 83 356 403  Fax  +36 83 356 403

Honlap  www.turjese.eoldal.hu  E-mail cím  turjese@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Pacsi Krisztián

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 475 43 49  E-mail cím  pacsikrisztian@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Nagy Ferenc +36 30 480 21 99 polgarmester@turje.hu

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 1,2 MFt 1,07 MFt 4,2 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,302 MFt 1,208 MFt 1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 3,013 MFt 3,804 MFt 5 MFt

Egyéb támogatás 0,752 MFt 0,362 MFt 1,25 MFt

Összesen 5,267 MFt 6,444 MFt 11,65 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 2 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,186 MFt 0,081 MFt 0 MFt

Anyagköltség 1,137 MFt 0,374 MFt 0,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,362 MFt 1,306 MFt 2,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2,269 MFt 3,288 MFt 6 MFt

Összesen 4,954 MFt 5,049 MFt 11 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0,8 MFt 1,373 MFt 4,3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,186 MFt 0,081 MFt 0 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 3 956 004 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Helyzetelemzés, létesítmények jelenlegi helyzet. Egyesületünk célja, hogy minél több korosztály számára biztosítani tudjuk a rendszeres sportolás és versenyzés
lehetőségét, illetve felkeltsük az érdeklődést az egészséges életmód iránt, és erősítsük a település és környezetének társadalmi kapcsolatait. Az elmúlt években
megkezdett fejlesztéseknek köszönhetően (infrastruktúra fejlesztés, felszerelés beszerzés, edzők emelkedő színvonalú munkája stb.) az igazolt játékosok száma 100
fölé emelkedett. Ehhez hozzájárul a - helyi iskolával együttműködve – folytatott utánpótlás nevelés is: a 2013/14 es évadtól az U7-U9-U11-es korosztályok mellett
elindítottuk az U13-as csapatunkat. Az évad tavaszi fordulóiban „vendég csapatként” már az U15-ös korosztály is rendszeresen megmérette magát a tornákon. Az
idei évben tovább folytatódott a felkészítés minden korcsoportban. Az U7-U9-U11-U13-as csapatok a hévízi alközpontban megrendezésre kerülő fesztiválokon és
tornákon vesznek részt nagy sikerrel. Az U15-ös csapat a Zala Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt bajnokság IV. csoportjában az élen áll. Télen U13-as és U15-
ös futsal csapatokkal is neveztünk a bajnokságba. Az iskolai elfoglaltságok ellenére több helyi labdarúgót sikerült beépíteni az U19-es csapatba (A megyei II. osztály
U19-es bajnokságában jelenleg a 4. helyen állnak). A Türjei Szent László Általános Iskola központi szerepét kihasználva a környező települések fiataljai számára is
alternatívát tudunk nyújtani a labdarúgás terén. Felnőtt csapatunk az előző évadban került fel a megyei II. osztályba (tavaly a 7. helyezést érték el) Az átigazolási
időszakban sikerült erősítenünk, így jelenleg felnőtt csapatunkkal vezetjük a tabellát. Létesítményeinket a szomszéd településen működő, de több helyi labdarúgóval
működő öregfiúk csapata is használja. Öröm számunkra, hogy ezáltal a labdarúgást szerető idősebb korosztály sportolási lehetőségeit segíteni tudjuk. A
sportpályánkon mindig találkozhatunk mozogni vágyó felnőttek-, gyerekekkel. A sportpálya a település kulturális rendezvényeinek is otthont ad. Az utánpótlás-nevelés
jogcímen elnyert TAO pályázatból sportfelszerelést , sporteszközöket vásároltunk, illetve az útiköltségre (Földrajzi adottságainkból kifolyólag azonban nekünk minden
versenyre sokat-minimum 30 km-t- kell utaznunk,és edzőtáborra fordítottuk a támogatást. Az önkormányzat - a közvetlen anyagi támogatás mellett - a rezsi
költségeket, a pálya gondozását és az öltöző karbantartását is biztosítja. 

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

A sportpályán korábban már elkészült a világítás és a labdafogó háló. Az elmúlt évben további TAO-s pályázatból újabb beruházások történtek: elkészültek a
cserepadok, a pálya gyepszőnyegét megújítottuk, megvalósult a melegvíz-ellátás felújítása Az 1960-as években épült öltözőt eddig önerőből (festés, burkolás) illetve
a 2013/14-es TAO keretében (bojler, éjszakai áram) újítgattuk. A megyei II. osztályban problémát jelent a csapatok öltöztetése, így elkerülhetetlen az öltözők
számának növelése. A rendezési terv nem teszi lehetővé az alapterület növelését (a sportpályán – mivel a település fő közösségi tere – az elmúlt időszakban színpad
és fedett nézőtér épült), így az amúgy is rossz állapotú tető cseréje és tetőtér kialakítása az egyedüli lehetőség. A tetőtérben első ütemben 2 db öltöző 2 db
vizesblokkal kerül kivitelezésre. A későbbiekben a megmaradó tér az igényekhez igazítva több fajta funkciót is kaphat (pl. klubhelyiség, konditerem, szálláshely – ezt
az önkormányzat majd más forrásból kívánja megvalósítani. Hosszú távon a földszinti külső nyílászárók és a homlokzati hőszigetelés megvalósításával válna teljessé
az ingatlan-fejlesztés. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az utánpótlással foglalkozó egyesületek egyik fő feladata a tehetséges labdarúgók felsőbb osztályra való felkészítése, a kiválasztás lehetőségének megteremtése. Ez
azonban nem jelentheti azt, hogy az alközpontok minden eszközt bevetve elszipkázzák a játékosokat a kisebb kluboktól. Nehéz megtalálni a legkedvezőbb döntést,
hiszen a napi 50-60 km-es edzésre utazás sok energiát és időt elrabol mind a szülő, mind a gyermek életéből. Az igazi tehetségek részére viszont biztosítani kell a
fejlődés lehetőségét a nagyobb tapasztalattal rendelkező egyesületekbe való bekerülés segítésével. Ezt figyelembe véve még jobban nyitnunk kell a környező
(utánpótlás-neveléssel egyesületi keretek közt nem foglalkozó) települések felé. Ezt meg is tettük a közelmúltban. E tekintetben elsődleges a gyerekek utaztatásának
megoldása (lehetőség szerint az érintett önkormányzatok bevonásával). A létszám növelése csak folyamatos minőségbeli javulással érhető el. Ehhez az edzők
munkájának minél nagyobb anyagi elismerésére és az edzőfelszerelések bővítésén keresztül vezet az út. Vonzó kínálat lesz, a legtehetségesebb játékosok számára
az egyéni foglalkozások bevezetése. Célunk, hogy egy kisebb képző központot alakítsunk ki. Ide kapcsolódik az öltöző bővítése is, hiszen a kulturált körülmények
megteremtése is létfontosságú. Mindezek mellett, a szülőkkel kialakított jó kapcsolat: döntő fontosságú az eredmények elérésében. Az elmúlt évben egyik edzőnk
képezte magát tovább önerőből. Továbbra is csak a tanfolyamok (megfelelő időben történő) indításától függ a szakembereink felkészültségének növelése.
Lehetőséget kell biztosítanunk az edzések tapasztalatainak rendszeres eszmecseréire, az edzésprogramjaink további fejlesztésére (ehhez az edzők számára külön
munkaértekezletek biztosítása szükséges) A megkezdett munkát folytatni szeretnénk felmenő rendszerben minden utánpótlás csapatnál. A folyamatosságán kívül
fontos, hogy minél jobb eredményt érjenek el játékosaink Felvetődött lány csapat indítása is mind utánpótlás, mind felnőtt bajnoki szinten. A tárgyi eszköz, beruházás
keretében az öltöző felújítás mellett a honlapunk fejlesztését tervezzük. A segédeszközök közül pályavonalzó kocsi beszerzését szeretnénk megvalósítani. Az
önkormányzat testületileg támogatja a fejlesztést. Mivel a társasági adóból támogatásra fordított összeg megszerzése az egyesületek feladatkörébe került, a projekt
megvalósítása nagyban függ a támogatási hajlandóságtól. A beruházás összegének rendelkezésre állásától függ 

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

Az utánpótlás-nevelés feladatainak folyamatos biztosítása a célunk. A program megvalósításával minden korcsoportnak biztosítani tudjuk a színvonalas labdarúgás
lehetőségét. Remélhetően a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is hozzá tudunk járulni a gyerekek fejlődéséhez és a magasabb osztályba való feljutáshoz (korábbi
években már került labdarúgónk Hévízre és az Illés Akadémiára is.) A település iskolájának központi funkciója számunkra lehetőséget és kötelezettséget is nyújt a
labdarúgás megszerettetésének terén. Az ehhez szükséges infrastruktúra szinten tartása és fejlesztése az elmúlt időszakban megvalósított beruházások folytatása
szintén fontos feladatunk. Fontos megjegyezni, hogy - Zalaszentgrót mellett- Zala-megye Ék-i részén (15-20 km-es) körzetben Türje az a település, ahol utánpótlás
neveléssel foglalkozunk. A múlt évben sikerült elérni a tervezett célt, miszerint igazolt játékosaink száma elérte a 100 főt. Terveink szerint a jövőben is növelni tudjuk a
létszámot. (A 2015/16 évi tervezett létszám adatok: U7 – 5 fő; U9 – 10 fő; U11 – 15 fő, U13 - 12 fő; U15 – 15 fő, U19 és U 21 – 20 fő). Az igénylésnél a következő
adatokat vettük figyelembe: U7 – 4 fő; U9 – 8 fő; U11 – 8 fő, U13 - 10 fő; U15 12 –U19 - 13 fő. Természetesen törekedni fogunk, hogy a magas létszám mellett a
minőségi munkán legyen a fő hangsúly. A megfelelő alapok lerakása után a fokozatosság elvének betartásával kell biztosítani a folyamatos fejlődést. A
sportfejlesztési koncepciónkat nem települési, hanem térségi szinten kívánjuk megvalósítani. Terveink közt szerepel női utánpótlás csapat indítása, de a megyében
jelenleg nincs lehetőség versenyeztetésre. 

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

A településünk közösségi terének is nevezhető a sportpálya. A községi rendezvényeknek is helyszínéül szolgál. A helyi társadalom több korosztálya is folyamatosan
igénybe tudja venni létesítményünket sportolási szándékkal. Jelenleg elmondható, hogy a futball hétről hétre a leglátogatottabb szórakozási lehetőség a vidéken élők
számára. Feladatunk a sportolás lehetőségét minél nagyobb közönségnek biztosítani. Mindez kiemelt jelentőséggel bír egy olyan településen/kistérségben ahol a
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ilyen nagy számban vannak jelen. Ők azok, akiknek szülei - anyagi okokból - nem tudnák
biztosítani a sportolás lehetőségét. A labdarúgás szinte az egyedüli lehetőség számukra. A jól működő utánpótlás-nevelés akár kitörési lehetőséget is biztosíthat
számukra. A sportpályán felépült színpad és fedett nézőtér ,ég inkább kulturális központtá tette a létesítményt. A települési rendezvények színvonalas működéséhez
elengedhetetlen "háttér" a sportegyesület által használt öltöző. Ez még inkább indokolja annak bővítését.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

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

Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U13 Bozsik egyesületi U13 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 4 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U19 TÜRJE SE U19 11 egyéb ffi UP egyéb ffi UP Megyei II. osztály

U15 TÜRJE SE U15 12 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFPMOD01-08897/2015/MLSZ

2016-12-12 11:54 9 / 25



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U15 TÜRJE SE U15 0 egyéb futsal UP egyéb futsal UP ua. mint U15 Ffi UP

U13 TÜRJE SE U13 0 egyéb futsal UP egyéb futsal UP ua. mint U135 Ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz edzésfelszerelés csom 1 120 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz labda (több méret) db 10 5 000 Ft 50 000 Ft

Sporteszköz meccslabda db 4 12 500 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés sportcipő pár 15 15 000 Ft 225 000 Ft

Sportfelszerelés mez garnitúra db 18 8 000 Ft 144 000 Ft

Sportfelszerelés kapusfelszerelés csom 3 18 000 Ft 54 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 25 5 490 Ft 137 250 Ft

Sportfelszerelés utazópóló db 25 5 690 Ft 142 250 Ft

Sportfelszerelés téli kabát db 5 13 000 Ft 65 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska-hátizsák db 35 5 490 Ft 192 150 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 30 1 250 Ft 37 500 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő U16 db 4 11 350 Ft 45 400 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő U19 db 4 13 485 Ft 53 940 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő U16-U19 db 12 8 890 Ft 106 680 Ft

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

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

Vitamin Pezsgőtabletta csom 10 1 500 Ft 15 000 Ft

Gyógyszer Egészségügyi szett db 1 25 000 Ft 25 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

ZGRÓT MŰFŰ Műfüves pálya 5 080 Ft 1 1 5 080 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

ZGRÓT MŰFŰ A téli időszakban a felkészüléshez mindenképpen indokolt a műfüves pálya bérlése. Átadásra került Zalaszentgróton egy 20*40 méteres
pálya.

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

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző TANC1437-01423 Egyéb 40 10 30 000 Ft 7 290 Ft 372 900 Ft

Edző D 1511 Egyéb 40 10 30 000 Ft 7 290 Ft 372 900 Ft

Edző TANC1539-02216 Egyéb 40 10 30 000 Ft 7 290 Ft 372 900 Ft
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2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Egyéb sportmenedzser Egyéb 24 10 22 000 Ft 5 330 Ft 273 300 Ft

Egyéb gyúró Egyéb 16 10 10 000 Ft 2 430 Ft 124 300 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

sportmenedzser Amatőr sportszervezetnél mindenképpen szükséges - a munkájukat társadalmi megbízatásban végző vezetőség mellé - egy
szakképzett segítő munkatárs. A megyei II. osztály és az utánpótlás nevelés kibővült feladatainak ellátása, ellenőrzése egyre
nagyobb feladat. A sportfejlesztési program megvalósítása, környező települések toborzási feladatainak ellátása és a versenyek
szervezése mellett a pályázatok megvalósítása terén is nagy jelent egy sportmenedzser alkalmazása.

gyúró Az idei évtől újra gyúró segíti a csapataink fizikai felkészülését. Tapasztalható, hogy szinte alig van húzódásos sérülés. Jelenleg a
gyúró társadalmi munkában segíti egyesületünket. Ezt azonban hosszú távon nem várhatjuk el tőle.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

D 1511 Egyéb U19 6 15

TANC1539-02216 Egyéb U11 6 15

TANC1437-01423 Egyéb U13 6 12

D 1511 Egyéb U16 6 15

TANC1539-02216 Egyéb U7 4 6

TANC1437-01423 Egyéb U9 5 10

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 423 170 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 40 000 Ft

Személyszállítási költségek 531 450 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 110 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5 080 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 730 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 516 300 Ft

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

Összesen 4 356 000 Ft
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2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

3 916 444 Ft 39 560 Ft 0 Ft 3 956 004 Ft 439 556 Ft 4 356 000 Ft 4 395 560 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

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

be/SFPMOD01-08897/2015/MLSZ

2016-12-12 11:54 17 / 25



Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

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, 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: TÜRJE, 2016. 12. 12.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Pacsi Krisztián (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: TÜRJE, 2016. 12. 12.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-05-31 00:57:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 04:29:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-05-31 15:00:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-05-31 15:41:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 23:37:15

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: TÜRJE, 2016. 12. 12.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 3 5 67%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő Jelenleg MLSZ C
és D

2 4 100%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db Bővítés (tetőtér) 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 Bővítés (tetőtér) 124 257 107%

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 11 15 36%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 12 15 25%

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

3 916 444 Ft 39 560 Ft 0 Ft 3 956 004 Ft 439 556 Ft 4 356 000 Ft 4 395 560 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 3 916 444 Ft 39 560 Ft 0 Ft 3 956 004 Ft 439 556 Ft 4 356 000 Ft 4 395 560 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (9 darab)

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

alairasicimpeldany20150407_1430360944.pdf (Szerkesztés alatt, 407 Kb, 2015-04-30 04:29:04)
375799b17b4e4e0e0d6084734153535122019d186561e21f3b158286b791de00

Egyéb dokumentumok

turjeoltozotervrajz20150430_1430429835.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-30 23:37:15)
447a4919f27b985c8d3bbaf4a8e69cdc9129a2104e5b4db166254a051691ace9

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

cegbirosagikivonat_20160427_1464649020.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 735 Kb, 2016-05-31 00:57:00)
afbb61dcbc34ac11ccd4cf1018016abd8573e23cd6f87f2ad184d8803cdcf5e8

cegbirosagikivonatturjese_20150_1430360913.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 04:28:33)
e892df70a4a59fb4d663fabea4725b982802764732c46f41c0246f160850f161

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

igazgszolgdijbef20150430321_1430418943.pdf (Szerkesztés alatt, 280 Kb, 2015-04-30 20:35:43)
71858711f587984435492719605a57ee9a44a8f580e8c5f89d4705f7f1a382f3

igazgszolgdijtaomod2015_16eva_1464702110.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 266 Kb, 2016-05-31 15:41:50)
65b434bbcbc6c94f12df9c7ce79841612ae78115dd9d95983f7598deae8b577d

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

1_turjei_sportegyesulet_19956703_16_1464649044.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 371 Kb, 2016-05-31 00:57:24)
f34a24bb62be9ee373b313cdbff77caaf8edb7e2645ccf02bbe6a5cbf9431d37

1_turjei_sportegyesulet_19956703_24_1430418793.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2015-04-30 20:33:13)
74700e5fc4ca09e061e15ae4040a79bd59f0952575ea00fa9a080200ad90a6e9

1_turjei_sportegyesulet_19956703_18_1464699617.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 371 Kb, 2016-05-31 15:00:17)
e8a629f931f4b7d4cecc98a40358434caf4c3470f65db63255b061c60ac82fb1
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