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A Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület 
Közhasznúsági jelentése 

a 2011-es esztendőről 
 
 
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 
A Tápiószecső FC 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak 
megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 22 263 ezer Ft, a saját tőke 
19 956 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú 
szervezeti eredménykimutatásból és a könyvvizsgálói jelentésből. 
 
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
 
Tárgyévben a Szervezet 480 ezer Ft önkormányzati támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is 
használta. Támogatói szerződést a 2. sz. melléklet tartalmazza. A támogatás felhasználásának 
részletezését lásd az 2. sz. mellékletben. Ezen felül 368 ezer Ft-ot nyert el a Nemzeti Civil Alapítvány 
pályázatán, amelyet tevékenységéhez felhasznált Szakmai beszámolónkat az 7. sz. melléklet 
tartalmazza. 
  

 
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
A szervezet közhasznú tevékenységéből, (tagdíjakból, jegybevételből, versenyeztetésből, etc) 4 381 
ezer Ft bevételt realizált, amit jelentősen megnövelt a megszerzett és kapott támogatások 33 250 ezer 
Ft értékben. Anyagjellegű ráfordításai 9 028 ezer Ft volt, amely edzőszereket, labdákat, mezeket, 
gyeptéglát, festéket, és egyéb az egyesület működéséhez létfontosságú egyéb eszközöket takar. 
Személyi jellegű ráfordításai 9 411 ezer Ft, amely megnövekedett dolgozói létszámával magyarázható, 
de részletesen a 6. pontban látható. Igénybe vett szolgáltatások költségei között az utazási költségeket 
kell kiemelni, 2 160 ezer Ft, amely a sportegyesületünk tagjainak versenyeken való részvételéhez 
elengedhetetlen. A Civil Kurázsi újság szerkesztéséhez egyesületünk is hozzájárult 198 ezer Ft 
értékben. Ezen kívül nevezési díjak, orvosi vizsgálat, óvási díj, és különféle egyéb, szükséges költségek 
merültek fel.  
Egyesületünk sárgalap-bírságot fizetett, 16 ezer Ft értékben.  
A tárgyévben egyesületünk adminisztrációnkhoz elengedhetetlen számítógépet és multifunkciós 
irodagépet vásárolt 225 ezer Ft-ért, valamint két fűnyírótraktort 1 057 ezer Ft-ért. Ezen és a korábbi 
években vásárolt eszközök terv szerinti értékcsökkenése 99 ezer Ft.  
 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 
 
Szervezetünk idén nyújtott alapítványi támogatást, Vácnak 12 ezer Ft értékben. (4. sz. melléklet). 
 
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, 

HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS 
MINDEZEK SZERVEITŐL, ILLETVE JOGI SZEMÉLYISÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS 
MÉRTÉKE 

 
Tárgyévben közösségünk összesen 33 250 499 Ft támogatást kapott különböző címeken. Ez 28 229 ezer 
Ft-tal több, mint a tavalyi. Ennek oka, hogy az egyesület a 2011.-ben életbe lépő látványsport 



 

 

támogatásáról szóló jogszabály segítésével szponzorokat keresett és talált. Így 24 300 ezer Ft 
támogatás érkezett e célra elkülönített bankszámlájára. Egy részét, 4 489 ezer Ft-ot felhasznált a 
pályázatban kitűzött céljaira. Ennek részletes elszámolását lásd az előrehaladási jelentésben (6. sz. 
melléklet.) 
A látványsport támogatáson kívül magánszemélytől, és jogi személyiségektől is kapott támogatást 
összesen 8 102 ezer Ft-ot, valamint, mint azt a 2. pontban is jeleztük, 480 ezer Ft a Tápiószecsői 
Önkormányzattól származik. A Nemzeti Civil Alapítványtól pályázat útján 368 ezer Ft támogatást 
nyert el a szervezet. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK ILLETVE 

MUNKATÁRSAINAK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE 
 
Egyesületünk bérköltsége 6 818 ezer Ft volt. Szervezetünk egy takarító/gondnok munkatársat 
alkalmazott 2011. októberig, amikor is új dolgozókat vett fel: egy adminisztrátort, egy gyúrót és kilenc 
edzőt. Az államháztartásnak fizetendő bérjárulékok összesen 1 634 ezer Ft volt.  
Ezen felül játékvezetői díjat fizetett a szervezet 411 ezer Ft-ban, és 549 ezer Ft étkezési költségek 
merültek fel.  
Megállapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a 
költségtérítés juttatási formának.  
 
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 
 
Az egyesület a fő tevékenységeket 2011-ben párhuzamosan, a forrásokat egyenlő arányban 
felhasználva végezte és összességében az Alapszabályban (8. sz mellékelt) kitűzött céloknak 
megfelelően látta el feladatát. A fő tevékenységek a követezőek voltak: 
 

7.1. Tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés 
 

A Gróf Széchenyi István Általános Iskolával együttműködve a sportban és footballban 
tehetséges fiataloknak lehetőséget biztosítottunk, hogy a labdarúgó képességeiket fejlesszék és 
magasabb szintű tanulmányokat is folytathassanak. 
  

7.2. Versenyeztetés 
 

Az év folyamán számos labdarúgó-mérkőzést szerveztünk és bonyolítottunk le, illetve 
vettünk részt mások által szervezett versenyeken. Fontosnak tartjuk, hogy a leendő 
labdarúgók megmérkőzhessenek egymással, ezáltal is elősegítve tehetségük kibontakozását.  

 
 

7.3. A fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport: 
 

Nem csak a testi, hanem a lelki egészség megőrzését is szolgálja a sport. Sportegyesületünk a 
fiatalok rendszeres testedzését és egészségmegőrzését segítette elő.  Együttműködünk a helyi 
és a környéken lévő iskolákkal. Nagyon fontos az általános iskolás korban megfogni és 
megnyerni a gyermekeket a rendszeres testmozgásnak.  

 
 
 
Tápiószecső, 2012. január 28. 



 

 

 
 
 

Husza György 
elnök 

 
 
Záradék: 
E közhasznúsági jelentést a Tápiószecső Football Club és Szabadidő Egyesület közgyűlése 2012. évi 
első ülésén elfogadta. 
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Az egyszerűsített éves beszámolót könyvszakértő vizsgálta.



 

 

Tápiószecső FC, Tápiószecső  Fordulónap: 2011.12.31 
Adószám: 18677856-1-13       Mérleg                    TE2307 
                                       

              Adatok eFt-ban 
Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév 

a b c d e 
A. Befektetett eszközök 656 0 1148 

I. Immateriális javak    
II. Tárgyi eszközök 656  1148 
III. Befektetett pénzügyi eszközök    
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése    

B. Forgóeszközök 421 0 21115 

I. Készletek   813 
II. Követelések    
III. Értékpapírok    
IV. Pénzeszközök 421  20302 

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 

Eszközök összesen 1077 0 22263 
D. Saját tőke 877 0 19956 

I. Induló tőke    
II. Tőkeváltozás -243  877 
III. Lekötött tartalék    
IV. Értékelési tartalék    
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 1120  19082 
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből    

E. Céltartalékok 0 0 0 

F. Kötelezettségek 200 0 1993 

I. Hátrasorolt kötelezettségek    
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek    
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 200  1993 

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 315 

Források összesen 1077 0 22263 
 
                  Husza György 
Tápiószecső, 2011. január 28.                      elnök 



 

 

Tápiószecső FC, Tápiószecső               Fordulónap: 2011.12.31 
Adószám: 18677856-1-13   Eredménykimutatás           TE2307 
             
 

Adatok eFt-ban 
Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyév 

a b c d e 
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 8167  37648 

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4621  8950 
a. alapítótól    
b. központi költségvetéstől 156  368 
c. helyi önkormányzattól 800  480 
d. egyéb 3665  8102 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 400  24300 
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 1257  972 
4. Tagdíjból származó bevételek 1868  3407 
5. Egyéb bevételek 20  2 
6. Pénzügyi műveletek bevételei 1  17 
7. Rendkívüli bevételek    
8. Aktivált saját teljesítmény értéke    

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0  0 
1. Árbevételek 0  0 
2. Egyéb bevételek    
3. Pénzügyi műveletek bevételei    
4. Rendkívüli bevételek    

C. Összes bevétel 8167  37648 
D. Közhasznú tevékenység költségei 7047  18566 

1. Anyagjellegű ráfordítások 3684  9028 
2. Személyi jellegű ráfordítások 819  9411 
3. Értékcsökkenési leírás 35  99 
4. Egyéb ráfordítások 2509  28 
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai    
6. Rendkívüli ráfordítások    

E. Vállalkozási tevékenység költségei 0  0 
1. Anyagjellegű ráfordítások    
2. Személyi jellegű ráfordítások    
3. Értékcsökkenési leírás    



 

 

4. Egyéb ráfordítások    
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai    
6. Rendkívüli ráfordítások    
7. Aktivált saját teljesítmény értéke    

F. Összes tevékenység költségei (D+E) 7047  18566 
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) 0  0 
H. Adófizetési kötelezettség 0  0 
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0  0 
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 1120  19082 

Tájékoztató adatok 
A. Személyi jellegű ráfordítások 819  9411 
       1. Bérköltségek 444  6817 
             a. megbízási díjak    
             b. tiszteletdíjak    
       2. Személyi jellegű egyéb költségek 252  960 
       3. Személyi jellegű költségek közterhei 123  1634 
B. Nyújtott támogatások 0  12 
       1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás   12 
 
 
 
Tápiószecső, 2011. január 28.         Husza György 
                   Elnök



 

 

Közhasznúsági jelentés 2. 
számú melléklete 

 
 

A Tápiószecsői Önkormányzattal 
kötött támogatási szerződés,  

valamint elszámolás a 2011. évi 
önkormányzati támogatásról. 

 
 



 

 

 
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete 

 
 
 

KIMUTATÁS 
a vagyon felhasználásáról 

2011. év 
 
 
 
 
 

Megnevezés Előző évi 
összeg (eFt) 

Tárgyévi összeg 
(eFt) 

Változás Megjegyzés 
% eFt 

Induló tőke 0 0 0 0  
Tőkeváltozás -243 877 -360 1120  
Lekötött tartalék 0 0 0 0  
Értékelési tartalék 0 0 0 0  
Tárgyévi eredmény 1120 19082 1703 17962  
   Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0  
   Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 0 0  
   Egyéb 0 0 0 0  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a cél szerinti juttatásokról 

2011. év 
 
 
 

Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés 
előző évi tárgyévi % Ft 

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott  12000  12000  
   Pénzbeli juttatások összesen  12000  12000  
   - ebből adóköteles      
   - ebből adómentes  12000  12000 Vác Focisuli alapítvány részére. 
   Természetbeni juttatások összesen      
   - ebből adóköteles      
   - ebből adómentes      
Egyéb juttatások      
ÖSSZESEN: 0 12000 0 12000  
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú 
Tevékenység keretében nyújtott 

     

   Pénzbeli juttatások      
   Nem pénzbeli juttatások      
Egyéb juttatások      
ÖSSZESEN: 0 0 0 0  
MINDÖSSZESEN: 0 0 0 12000  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete 
 
 
 

KIMUTATÁS 
a kapott támogatásokról 

2011. év 
 

Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás 
előző évi tárgyévi % Ft 

Központi költségvetési szervtől  400000 368000 92 -32000 
   Nemzeti Civil Alapprogram  400000 368000 92 -32000 
   Nemzeti Sporthivatal  0 0 0 0 
Elkülönített állami pénzalap  0 0 0 0 
Helyi önkormányzat és szervei  800000 480000 60 -320000 
   Fővárosi Önkormányzat  0 0 0 0 
   Fővárosi Önkormányzat  0 0 0 0 
Kisebbségi települési önkormányzat Működési támogatás 800000 480000 60 -320000 
Települési önkormányzat társulása  0 0 0 0 
Magánszemélyektől Működési támogatás 159580 182213 114 22633 
Egyéni vállalkozóktól  0 0 0 0 
Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Működési támogatás,  3505572 7740286 221 4234714 
Jogi személyiség nélküli társaságtól  0  0 0 
Közhasznú szervezettől Működési támogatás 0 180000 - 180000 
SZJA 1%-a (APEH)  156323 0 - -156323 
Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)  0 0 0 0 
Egyéb Látványsport támogatás (pályázat) 0 24300000 - 24300000 
ÖSSZESEN:  5021475 33250499 662 28229024 

 
 
 



 

 

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete 

 

 

Tápiószecső Football Club negyedéves előrehaladási jelentése 

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség 
be/7411/2011 számon vette nyilvántartásba.  

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) 
bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári 
negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport 
Intézet) részére. Az előrehaladási jelentést a naptári negyedévet követő 8 napon 
belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző 
szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról. 

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk 
sportfejlesztési tevékenységének első féléves eredményeit, programunk jelenlegi 
állását. 

A sportfejlesztési tervünk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos 
programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés 
tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült):  

 
Személyi jellegű ráfordítás jogcím: 

• Sportszakemberek díjazása (pl. edző, technikai vezető, stb). 
 
 
Tárgyi eszköz beruházás jogcímen megvalósítani kívánt célok: 
 

• Edzésekhez, versenyeztetéshez szükséges eszközök, felszerelések; 

• Sportcélú infrastruktúra fejlesztés (fűnyíró, fűkasza, laptop, kerítés javítás); 
 

 
Utánpótlás jogcím: 

• Szakemberek díjazása; 

• Utánpótlás korú sportszakemberek kiválasztása, felkészítése képzése; 

• Sportszerek biztosítása; 

• Infrastruktúra rendelkezésre állása (pályabérlet); 

• Bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek; 

• Tornák, felkészülési mérkőzések költségei; 
 
 
 
 
Képzéshez kapcsolódó jogcím: 

• Szakemberek általános képzése ( Licenc díjak )  
 
A beérkező forrásokat az alábbiak szerint használtuk fel: 



 

 

Személyi jellegű ráfordítás jogcím: 

• Sportszakemberek díjazása  
 
Utánpótlás fejlesztés (összhangban a fentebb jelzett startégiai célokkal, 
jogcímekkel): 

1. Edzőink munkáját a szakmai színvonalnak megfelelően díjazzuk a tervezet 
költségvetésnek megfelelően. 

 
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét jogcímenként, 
valamint a 2011. december 31. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási 
igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a mellékelt 
táblázat tartalmazza. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási 
jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. 
Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni. 
 
Tápiószecső, 2012. január 6. 
 
 

Tisztelettel: 
 
………………………………………… 

képviselő 
p.h.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

J o g c ím A  fe lh a s z n á lá s  c é lja

S z emélyi jellegű ráfordítás  

 -      -     

 -     

 -     

S z emélyi jellegű ráfordítás  

K é p z é s h e z  k a p c s o ló d ó  -     

K ö z re m ű k ö d ő i k ö lt s é g  -     

Ö s s z e s e n :

Az  igényelt és  igénybe vehető engedélyez ett támogatás ok mértékét jogc ímenként, valamint a 2011. december 31. napjáig engedélyez ett támogatás okat (támogatás i igaz olás ok alapján) és  az ok 

pénz ügyi teljes ítés ét, valamint felhas z nálás át az  alábbi tábláz at tartalmaz z a:

I g é n y e lt  tá m o g a t á s  

(F t )

J ó v á h a g y o t t  

t á m o g a t á s  (F t )

K iá l l ít o t t  

t á m o g a t á s i  ig a z o lá s  

(F t )

2 0 1 1 . d e c e m b e r  3 1 -

ig  p é n z ü g y ile g  

t e l je s ít e t t  

t á m o g a t á s  (F t )

E b b ő l fe lh a s z n á lt  

(F t )

S z e m é ly i  je l le g ű  

rá fo rd ít á s
 4 272 516      4 272 516      4 272 516      4 272 516      1 534 612     

T á rg y i  e s z k ö z  

b e ru h á z á s
 7 603 400      7 603 400      6 261 715      6 261 715     

E b b ő l 

u t ó fin a n s z íro z o t t

E b b ő l 

b iz t o n s á g t e c h n ik a i

U t á n p ó t lá s -n e v e lé s  

fe la d a t a in a k  

e l lá t á s a

 12 929 119      12 929 119      12 929 119      12 929 119      2 954 473     

 129 000      129 000      129 000      129 000     

 748 021      748 021      707 650      707 650     

 25 682 056      25 682 056      24 300 000      24 300 000      4 489 085     



 

 

Közhasznúsági jelentés 7. számú melléklete 
 

Szakmai beszámoló NCA pályázat 2011 EPER 
 
A pályázat által érintett időszakban 2011.06.01-2011.09.30 az utánpótlás felkészítés és 
versenyeztetés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása volt a feladatunk. Az utánpótlás 
korosztályú csapatok sportszakmai elvárásait és leendő sikereit megfelelő edzésmódszer és 
tematika kialakításával, 7 kvalifikált korosztályos edző segítségével biztosítottuk. Ennek 
köszönhetően egy 154 fős taglétszámmal rendelkező stabil nevelő egyesületként tartják 
számon a Tápiószecső FC-t. Kilenc korosztályos csapatainkat a Nemzeti illetve a Pest megyei 
bajnokságokba neveztük be: felnőtt csapatunk NB III. osztályú versenyeztetése mellett 
ifjúsági (U-17,U-19) csapataink szintén e ligában indulhattak el. Serdülő (U-13,U_15) 
korosztályaink az I-III. osztályú bajnokság Nagykátai-csoportjában szerepel, míg Leány 
csapatunk a Pest megyei osztályba kapott besorolást. Az U-11, U-9, és U-7 korosztályos 
csapataink torna rendszerű megyei (körzeti) bajnokságban, illetve a Magyar Labdarúgó 
Szövetség „BOZSIK” rendezvényein álltak rajthoz. A pályázat által támogatott időszak végén 
az U13 és U15-ös és Leány csapataink Pest megyében az első helyről várják a folytatást, U17, 
U19-es és Felnőtt csapataink erős középmezőnyben állnak. 
 
Utánpótlás sportolóink felkészítése és a hazai mérkőzések lebonyolítása a település 
önkormányzatának tulajdonában lévő két sportpályáján, a Magyar Honvédség Logisztikai 
Ellátó Központja edzőpályáján, történt, korosztályonként általában heti három edzés és egy 
mérkőzés keretében. Az edzések látogatottsága a legtöbb korosztálynál 90% feletti volt. 
 
2011 augusztusában került megrendezésre Visegrádon a Tápiószecső FC egyhetes nyári 
edzőtábora, melyen az U-13, U-15 fiú utánpótláscsapataink vettek részt. A tábor ideje alatt 
edzésekre és mérkőzésekre is sor került, bővítve sportszakmai kapcsolataink és barátaink 
körét. A kitűnő hangulatú tábort szülők és támogatók együttes hozzájárulásával szerveztük 
meg. A visegrádi edzőtáborba történő utazást nem sikerült buszbérléssel megoldani ezért a 
pályázatban igényelt 60 000 Ft támogatási összeget Járműüzemeltetés költségként nem tudtuk 
felhasználni. 
 
Ifjú sportolóink versenyeztetési-, nevezési-, versenyengedély-, igazolási, átigazolási, és 
játékvezetői díjai képezik éves költségvetésünk döntő hányadát, melyet a Magyar Labdarúgó 
Szövetség felé, több alkalommal kellett fizetnünk. A versenyeztetés a tervezettől ellentétben 
nem megyei szinten, hanem nagy örömünkre a nemzeti bajnokságban valósult meg, így 
jelentősen megnöttek a nevezési, tagsági,játékvezetői díjak. E költségek fedezéséhez járult 
hozzá a pályázatban igényelt 70 000 Ft támogatási összeg Egyéb beszerzések, szolgáltatások 
címen és itt számoltuk el a fel nem használt Járműüzemeltetés költséghez igényelt 60 000 Ft 
támogatást is, melyet módosítási kérelem formájában jeleztünk. 
 
A versenyeztetés biztonságosabbá és összehangoltabbá tétele érdekében a mérkőzések 
helyszínére utánpótlás csapataink több alkalommal utaztak autóbusszal. Az utazási költségek 
fedezéséhez járult hozzá a pályázatban igényelt 68 000 Ft támogatási összeg. 
 
A TFC által használt infrastruktúra gondozására, takarítására, karbantartására egy főt 
alkalmaztunk mellékállásban. A pályázaton nyert  100 000 Ft támogatási összeget 
alkalmazottunk Bérköltség címen munkabérére és járulékaira fordítottuk. 
 



 

 

A sportolók által használt létesítmények bérleti díjának és a létesítmények takarításhoz 
szükséges tisztítószerek beszerzésének fedezéséhez járult hozzá a pályázatban igényelt 70 000 
Ft támogatási összeg Ingatlan üzemeltetési költség címen. 
 
Összegezve az elnyert 368 000 Ft NCA működési támogatás felhasználása rendeltetés szerűen 
történt, a pályázatban kitűzött célokat a támogatás elérte, a Tápiószecső FC fejlődéséhez, 
sikereihez a támogatás nagymértékben hozzájárult. 
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Tápiószecső FC Alapszabálya 


