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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Pécsváradi Spartacus Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Pécsváradi Spartacus SE.

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

74

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

19941091-1-02

Bankszámlaszám

11731104-20000961-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

7720

Helység

Pécsvárad

Út / utca

Erzsébeti út

Házszám

2

Irányítószám

7720

Helység

Pécsvárad

Út / utca

Erzsébeti út

Házszám

2

Telefon

+36 72 465 025

Fax

+36 72 465 025

Honlap

http://pecsvarad.ekisterseg.hu/index.php?
E-mail cím
akt_menu=675

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

fuller@pecsvarad.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Borhy István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök
Mobiltelefonszám

+36 70 452 67 83

E-mail cím

non3anon@yahoo.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Fullér Péter

+36 30 335 97 70

E-mail cím
fuller@pecsvarad.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
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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

14 MFt

14 MFt

14 MFt

Állami támogatás

1,3 MFt

1,5 MFt

0,4 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,8 MFt

1,1 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

12,9 MFt

13,1 MFt

15 MFt

Egyéb támogatás

2,4 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

31,4 MFt

30,7 MFt

31,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

9 MFt

10,1 MFt

11 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

3,1 MFt

3,2 MFt

Anyagköltség

1,6 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

12 MFt

8,4 MFt

8,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

10 MFt

6,8 MFt

7 MFt

Összesen

35,6 MFt

29,9 MFt

31,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

11 MFt

11,2 MFt

11,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

3,1 MFt

3,2 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

1 836 412 Ft

36 700 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 587 956 Ft

51 700 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 500 418 Ft

90 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 861 623 Ft

157 000 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
Egyesületünk célja a rendszeres sportolás, testedzés és versenyzés biztosítása, az ehhez szükséges tárgyi és egyéb feltételek megteremtése Pécsvárad
valamennyi lakója, illetve az egyesület igazolt sportolói számára; Egyesületünknek van labdarúgás , kézilabda, küzdősport és sakk szakosztálya is.
Egyesületünknek 190 tagja van, az igazolt sportolók száma 160. A szervezetünknek évente 25-30 önkéntes segít munkájával. A legnagyobb létszámú
szakosztályunk a labdarúgás amelyben minden korosztály megtalálható : U 7,9,11,13 ,15, serdülő ,ifjúsági, felnőtt , öregfiú. Városunkban óriási
hagyománya és népszerűsége van a labdarúgásnak amelyeket szeretnénk megőrizni, továbbvinni,bővíteni. A labdarúgó szakosztály csapatai az
önkormányzat tulajdonában lévő városi sporttelepen készülnek valamint játsszák a mérkőzéseiket. A városi sporttelepen a következő létesítményeket
használjuk bérleti díj ellenében: füves labdarúgó pálya , villanyvilágítással ellátott füves edzőpálya, többfunkciós műanyag sportpálya, sportöltöző és
szertár , klubterem. 2014.év végén az Önkormányzat átadta a műfüves kispályát, amelyet az utánpótlás korosztályok ingyenesen vehetnek igénybe. A
felkészülési időszakok során valamint az U7,U9,U11–es csapatok folyamatosan használhatják a városi sportcsarnokot bérleti díj ellenében. Alkalmanként
rehabilitációs céllal igénybe vesszük a városi uszodát is. A 2012/2013-as sportfejlesztési programban elkészült a sportöltöző részleges felújítása. A munkák
során elkészült a vizesblokkok teljes rekonstrukciója ,valamint az épület fűtési rendszerének és meleg víz ellátásának a mai kor követelményeinek
megfelelően átalakítása. A 2013/2014.évi sportfejlesztési program keretein belül felújítottuk a játékteret valamint a biztonsághoz és a funkcionalitáshoz
kapcsolódó beruházásokat valósítottunk meg: (új kapuk, labdafogó háló, 2 új cserepad, korlát) . A 2014-2015.évi sportfejlesztési program megvalósítása
során egy 228 főnek helyet adó mobil lelátó készül el.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A 2012/2013-as sportfejlesztési programunk keretében megvalósult az 1995-ben épült sportöltöző 2 db 6 személyes fürdőjének felújítása. Szeretnénk a
megkezdett felújítást folytatni és a bírói öltözőt a hozzátartozó zuhanyzóval felújítani. Az öltöző épületben található 6 db WC blokk valamint a nézők
számára biztosított 2 db WC blokk a 20 év alatt higiéniai és közegészségügyi szempontból is nagyon rossz állapotba került, szeretnénk új szanitereket
elhelyezni valamint ahol szükséges burkolatokat cserélni. Az öltözőépület tetőterében kapott helyet egy közösségi tér , amely taktikai értekezleteknek , edző
képzésnek, szakmai előadásoknak is helyet biztosít. A helyiség hidegpadló burkolata feltöredezett ,balesetveszélyessé vált a teljes cseréje szükséges lenne.
A felújítással érintet ingatlan a tetőtérben 78 m2 a földszinten pedig 30 m2. A 2013/2014-es sportfejlesztési programunk keretében a labdarúgó pálya
öltöző felőli oldalán 110 fm hosszúságban korlát lett elhelyezve, a 2015/2016 évi pályázatunkban szeretnénk a lelátó felöli oldalon is kicserélni a régi,
töredezett, elgörbült kerítést. A sportöltöző felújítási munkák nagy része belső munka ezért 2015 december és 2016 január között szeretnénk a felújítást
megvalósítani. Ebben az időszakban a sportolóink a városi sportcsarnokban edzenek ezért a munkák nem zavarnák meg a felkészülésüket. A 2015/2016
tavaszi szezon kezdetére szeretnénk a felújított sportöltözőt átadni. A korlát cseréje a támogatások beérkezése függvényében 2015.év őszén ill. 2016év
tavaszán valósulna meg. A tervezett munkák megvalósulása esetén a sportöltöző hosszú távon korszerű , higiénikus környezetet biztosítana a
sportolóink,nézőink, vendégeink részére. A korlát kicserélésével füves nagypálya is meg fog felelni az előírt biztonsági követelményeknek.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projektünket a 2015/16-os verseny időszakra állítottuk össze. Személyi jellegű juttatások: A labdarúgó pályáink valamint a kiszolgáló létesítményeink
karbantartása a részmunkaidős pályagondnokunk feladata aki egyben a szertárosi feladatokat is ellátja immár 20 éve. A sporttelep mérete valamint a 10 db
labdarúgócsapat kiszolgálása érdekében további 2 fő 4 órás pályakarbantartót szeretnénk alkalmazni. A pályagondnok és a pályakarbantartók 12 havi
munkabérérének ill. megbízási díjainak valamint járulékainak 50%-ra kívánjuk a támogatást felhasználni folyamatosan a 2015/16-os támogatási időszakban
A felnőtt csapat irányítására megfelelően képzett B licenszes vezetőedzőt alkalmaznánk megbízási szerződéssel aki a teljes 205-16 évi szezonban
koordinálná a szakmai munkát. Tárgyi eszköz felújítások: Az ingatlan beruházáshoz kapcsolódó terveinket az előző pontban kifejtettük , tárgyi eszköz
beruházások között tervezzük az instabil , balesetveszélyes öltözői padok helyett korszerű öltöző szekrények beszerzését. Az öltöző szekrények mdf lapból
készülnének, cipőtartóval,zárható ajtókkal. A fejlesztés az ingatlan beruházásokat követően valósulna meg. Utánpótlás- nevelés ráfordításai - Sporteszköz,
sportfelszerelés beszerzése : Szeretnénk 50 db labdát vásárolni a különböző korosztályos csapataink számára, amelyeket szeretnénk a 2015/16-os szezon
kezdetére biztosítani. - Személyszállítási költségek: A 2015/2016-os szezon alatt folyamatosan jelentkeznek - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja:
Magába foglalja a labdarúgópályák, sportpályák, kiszolgáló létesítmények valamint a sportcsarnok, alkalmanként az uszoda bérleti díját. A bérleti díjakat
szeretnénk havonta rendezni ha a támogatások beérkezése lehetővé teszi - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés költsége: Elsősorban a nyári valamint a téli felkészülési időszakhoz kötődik - A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai: Az utánpótlás csapatainknál 1 főt főállásban alkalmazzunk a többi szakembert pedig megbízási szerződés keretében foglalkoztatjuk.
Egyesületünk kapusedzőt , erőnléti edzőt valamint utánpótlás szakmai vezetőt is alkalmazna a szezonban. Szeretnénk a béreket csúszás nélkül havonta
teljesíteni .

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 Egyesületünk stratégiája több ponton is kapcsolódik a Szövetség sportágfejlesztési koncepciójához valamit a 2014/2015.évi sportfejlesztési
programunkhoz. Tömegbázis megteremtése - Egyesületünk nemcsak városunk hanem a pécsváradi kistérség lakói számára is biztosítja a verseny ,
tömegsport valamint a diáksport lehetőségét. - A legnagyobb létszámú szakosztályunk a labdarúgás amelyben minden korosztály megtalálható. - Városi
kispályás labdarúgó bajnokságot szervezünk az amatőr labdarúgók számára , amelyhez minden feltételt biztosítunk. - Egyesületünk rendszeresen
megjelenik a helyi és kistérségi médiában , A városi honlapon is megjelennek az Egyesület legfontosabb hírei, programjai, edzéslehetőségei. Utánpótlás
nevelés - Egyesületünk az utánpótlás nevelés feladatait kiemelten kezelti, a tehetségek kiválasztásától a tehetség gondozáson keresztül a felnőtt csapatba
való beépítéséig ill a legtehetségesebb játékosok számára magasabb osztályba való igazolásig. - A kistérség 2 legnagyobb intézményével a pécsváradi
Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános Iskolával valamint a mecseknádasdi Liszt Ferenc Általános Iskolával hatályos együttműködési
megállapodásunk van az alábbi feladatokra: - Az Egyesülethez irányított tehetséges labdarúgó gyerekek regisztrálása, képzése, versenyeztetése, - Az
utánpótlás szakmai vezető folyamatosan együttműködik az Iskola szakembereivel a tehetségek kiválasztása érdekében. - Az utánpótlás csapataink számára
folyamatosan biztosítjuk a megfelelő mennyiségű és minőségű sportfelszereléseket. - Az önkormányzattal közösen változatos feltételeket biztosítunk a
versenyzéshez , felkészüléshez: füves labdarúgópálya, multifunkciós műanyag borítású kispálya, sportcsarnok, uszoda . - Utánpótlás edzőink számára
folyamatosan biztosítjuk a továbbképzés lehetőségét. Létesítmény fejlesztés,felújítás: - A 2012/13-as sportfejlesztési program során elkészült sportöltöző
felújítása bizonyíthatja a gyermekek , sportolók számára , hogy Egyesületünk nagyon fontosnak tarja létesítményeink fejlesztését folyamatos felújítását. - A
2013/2014-es időszakban folytattuk a létesítmények felújítást, cseréjét . Új kapuk, cserepad,labdafogó háló valamint kerítés kerül elhelyezésre. - A nézők
számára 2014/2015-ös időszakban elkészül egy új 228 fő elhelyezését biztosító ülőhelyi rész.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
csapataink számára az új sportfelszereléseket a kulturáltabb utazási feltételeket. Edzőink számára tisztességes bért tudtunk fizetni . A működés feltételeit
jelentősen tudtuk javítani, amely még vonzóbbá tette labdarúgó szakosztályainkat. 2012/2013-as támogatási időszakban a működési kiadások mellett
felújítottuk az 1995-ben épült sportöltözőt. A vizesblokkok és a fűtési rendszer teljes cseréjét meg tudtuk valósítani a pályázati forrás segítségével. A pozitív
visszajelzések folyamatosan érkeznek mind a saját mind az ellenfelek sportolói részéről , amelyben méltatják a megújult létesítményt. Tudjuk azt, hogy a
felnőtt csapatok jelentik az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere

2015-04-29 16:08

4 / 27

be/SFP-9123/2015/MLSZ
nagyban meghatározza a gyerekek sportolási kedvét, motivációját, Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása,
hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a sportolásra és az egészséges életmódra megnyerni. Egy anyagilag megerősödő egyesület sokkal jobb
feltételekkel folytathatja tömegesítési programjait, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása
ezt egyébként már nem tenné lehetővé. A sportfejlesztési program céljai megvalósításának a legnagyobb kockázata a gyermekek érdeklődési körének a
megváltozása , a túlterheltség valamint a mozgásigény csökkenése jelenti.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Pályagondnok

Egyéb

Nem
releváns

Vezetőedző

Edző

Pályakarbantartó

Pályakarbantartó

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Egyéb

90

12

71 000 Ft

19 170 Ft

1 082 040 Ft

UEFA B

Egyéb

50

12

90 000 Ft

21 870 Ft

1 342 440 Ft

Egyéb

Nem
releváns

Egyéb

70

12

40 000 Ft

9 720 Ft

596 640 Ft

Egyéb

Nem
releváns

Egyéb

70

12

40 000 Ft

9 720 Ft

596 640 Ft

280

48

241 000 Ft

60 480 Ft

3 617 760 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Pályagondnok

A pályagondnokunk már 20 éve látja el a szertárosi és a pályagondnoki feladatot mindenki megelégedésére.

Vezetőedző

A felnőtt csapat irányításához szükség van megfelelően képzett edzőre.

Pályakarbantartó

A sporttelep mintegy 2 hektár területen helyezkedik el, ahol a füves sportpályákon kívül is nagy területeket kell gondozni ezért
szükségessé vált a pályagondnok mellé újabb munkaerőt alkalmazni.

Pályakarbantartó

A sporttelep mintegy 2 hektár területen helyezkedik el, ahol a füves sportpályákon kívül is nagy területeket kell gondozni ezért
szükségessé vált a pályagondnok mellé újabb munkaerőt alkalmazni.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

1 781 348 Ft

18 364 Ft

36 700 Ft

1 836 412 Ft

2015-04-29 16:08

Önrész (Ft)
1 836 412 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 654 460 Ft

3 672 824 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

Öltözőfelszerelés

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése
Öltözői padok cseréje

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

db

95

38 100
Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
3 619 500 Ft

3 619 500 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
Öltözői padok cseréje

Indoklás
A jelenlegi öltözői padok több mint 20 évesek ,instabilak,felületük repedezett balesetveszélyes. A tervezet új öltöző
szekrény MDF bútorlapból készülne, cipőtartóval zárható felfelé nyílószekrénnyel. Az öltöző szekrény 45 cm széles lenne,
amely 1 fő számára biztosít öltözési ill.tárolási lehetőséget.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

2 510 376 Ft

25 880 Ft

51 700 Ft

2 587 956 Ft

2015-04-29 16:08

Önrész (Ft)
1 109 124 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 671 200 Ft

3 697 080 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)

Öltözőfelújítás

Vizesblokk felújítás

2015-12-15

2016-02-15

2016-02-29

5 344 204
Ft

Biztonsági
beruh.

Biztonsági korlát
cseréje

2015-09-01

2015-10-15

2015-10-31

949 960 Ft

6 294 164
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Vizesblokk felújítás

A 20 éve épült sportöltöző részben már felújításra került a zuhanyzók és a fűtési rendszer a 2013/14-es program
keretében megújult.Szeretnénk a megkezdett átalakítást a WC-k felújításával, a bírói öltöző és zuhanyzó valamint a
közösségi tér burkolatcseréjével folytatni.A WC-ben a szaniterek repedezettek, a tartályok tönkre mentek. A bírói öltöző és
zuhanyzó állapota higiéniai szempontból nem megfelelő. A közösségi tér padlóburkolata töredezett.

Biztonsági korlát cseréje

A meglévő kerítés elgörbült, helyenként törött összességében nem látja el a feladatát. Szeretnénk a labdarúgó pálya
lelátó felóli oldalán is 110 fm hosszan kicserélni a korlátot.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Öltözőfelújítás

Vizesblokk
felújítás

Öltöző

7720
Pécsvárad
Erzsébeti
út
2

1805

Biztonsági
beruh.

Biztonsági
korlát cseréje

Egyéb

7720
Pécsvárad
Erzsébeti
út
2

1805

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

290

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

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

2015-04-29 16:08
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2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Előf.

4 365 414 Ft

45 004 Ft

90 000 Ft

4 500 418 Ft

1 928 750
Ft

6 384 164 Ft

6 429 168 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-29 16:08

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(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

U11

Bozsik egyesületi U11

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U15

PÉCSVÁRADI SPARTACUS SE U15

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U17

PÉCSVÁRADI SPARTACUS SE U17

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U19

PÉCSVÁRADI SPARTACUS SE U19

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

valószínűleg U 14-es korosztály lesz

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-04-29 16:08

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

2015-04-29 16:08

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

2015-04-29 16:08

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

2015-04-29 16:08

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

2015-04-29 16:08

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

Sporteszköz

labda

Mennyiségi egység
db

Mennyiség
50

Egységár
7 000 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
350 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (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)

Városi sporttelep

Élőfüves pálya

3 000 Ft

34

8

816 000 Ft

Városi sporttelep

Öltöző

3 000 Ft

34

8

816 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Városi
sporttelep

városi sporttelep az önkormányzat tulajdonában van, amelyet bérleti díj ellenében használ az Egyesület. A bérleti díj ellenében
használhatjuk a füves nagypályát valamint a füves villanyvilágítással ellátott edzőpályát.

Városi
sporttelep

A bérleti díj tartalmazza a városi sporttelep öltözőjének és klubtermének valamint teljes infrastruktúrájának használatát

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

TANC1320-00572

Egyéb

160

12

150 000 Ft

40 500 Ft

2 286 000 Ft

Edző

HU-2467

Egyéb

50

12

85 000 Ft

20 655 Ft

1 267 860 Ft

Edző

HU-1420

Egyéb

30

12

40 000 Ft

9 720 Ft

596 640 Ft

Edző

HU-3593

Egyéb

40

12

50 000 Ft

12 150 Ft

745 800 Ft

Egyéb

utánpótlás
szakágvezető

Egyéb

50

12

45 000 Ft

10 935 Ft

671 220 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
utánpótlás szakágvezető

2015-04-29 16:08

Indoklás
Egyesületünk az U-7-től egészen az U19 korosztályig minden korcsoportban rendelkezik utánpótlás csapattal ezért
nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen egy jól képzett szakember aki a korosztályos csapatok képzését kordinálja.
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1320-00572

Egyéb

U13

6

16

TANC1320-00572

Egyéb

U14

6

16

TANC1320-00572

Egyéb

U16

6

18

HU-2467

UEFA B

U19

6

18

HU-1420

UEFA B

U14

4

3

HU-1420

UEFA B

U16

4

3

HU-1420

UEFA B

U19

4

3

HU-3593

UEFA B

U14

4

16

HU-3593

UEFA B

U16

4

18

HU-3593

UEFA B

U19

4

18

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

350 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

450 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 632 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 567 520 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

8 499 520 Ft

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)

7 626 006 Ft

78 616 Ft

157 000 Ft

7 861 623 Ft

873 514 Ft

8 656 520 Ft

8 735 136 Ft

2015-04-29 16:08
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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

2015-04-29 16:08
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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

2015-04-29 16:08
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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

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

36 700 Ft

36 729 Ft

18 364 Ft

55 064 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

51 700 Ft

51 760 Ft

25 880 Ft

77 580 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

90 000 Ft

90 008 Ft

45 004 Ft

135 004 Ft

Utánpótlás-nevelés

157 000 Ft

157 237 Ft

78 616 Ft

235 616 Ft

Összesen

335 400 Ft

503 264 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző
szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző
szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző
szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására

Utánpótlás-nevelés

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző
szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására

2015-04-29 16:08
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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: Pécsvárad, 2015. 04. 29.

2015-04-29 16:08
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be/SFP-9123/2015/MLSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Borhy 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 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: Pécsvárad, 2015. 04. 29.
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be/SFP-9123/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-9123/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 17:20:14

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 17:20:24

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:
2015-04-28 17:20:35

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:
2015-04-29 08:14:10

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 18:26:41

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 17:56:53

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 17:57:16

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 17:57:39

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési
engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt
beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 08:17:00

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 17:57:56

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:
2015-04-29 08:18:04

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 17:58:46

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:
2015-04-28 17:59:13

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Pécsvárad, 2015. 04. 29.
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be/SFP-9123/2015/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

5

6

20%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

5

6

20%

Edzőtáborok száma

db

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

1

0%

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

18

20

11%

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

U18

fő

U17

fő

U16

fő

U15

fő

0%
18

-100%
18

18

0%
-100%

Egyéb indikátorok
U14

fő

U13

fő

U7-U11

fő
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18

0%

15

16

7%

30

30

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű

1 781 348 Ft

18 364 Ft

36 700 Ft

1 836 412 Ft

1 836 412 Ft

3 654 460 Ft

3 672 824 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

6 875 790 Ft

70 884 Ft

141 700 Ft

7 088 374 Ft

3 037 874 Ft

10 055 364 Ft

10 126 248 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 510 376 Ft

25 880 Ft

51 700 Ft

2 587 956 Ft

1 109 124 Ft

3 671 200 Ft

3 697 080 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 365 414 Ft

45 004 Ft

90 000 Ft

4 500 418 Ft

1 928 750 Ft

6 384 164 Ft

6 429 168 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 626 006 Ft

78 616 Ft

157 000 Ft

7 861 623 Ft

873 514 Ft

8 656 520 Ft

8 735 136 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

16 283 144 Ft

167 864 Ft

335 400 Ft

16 786 409 Ft

5 747 800 Ft

22 366 344 Ft

22 534 208 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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be/SFP-9123/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (20 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_1430234424.pdf Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2015-04-28 17:20:24)
cfe8488c60d84164c6700dad9d3c44733da48b10f3794fde14bb81f2525d7308
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
onkormanyzatnyilatkozata_1430236676.pdf Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2015-04-28 17:57:56)
d0b5ba07eac36f53918206d5c688467eb261ad39d09f6c634f46b90f5829c36e
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyilatkozat2_1430288284.doc Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2015-04-29 08:18:04) 2cead9428c8d5c4d8e4aac449cf8259175cf149e67b5ec5079c1d398b9fdb6bd
Egyéb dokumentumok
atoredezettjarofelulet_1430238401.jpg Szerkesztés alatt, 467 Kb, 2015-04-28 18:26:41)
e02c9531ca5d2f0e0ff52c6f773fdb1903e83b26cc7cb6d2ee657db98bfebd32
arosszallapotuszaniterek_1430238393.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-28 18:26:33)
92f0ed9587395cb6b325ef89d9e4e20499e7d05899c28138461454e416a2757c
aregikeritesesmelletteamilyen_1430238383.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-28 18:26:23)
d1bd9c9873ee5ad3eaafb898fdb760ea9dc6b45eb44f84bc787069c94c94b0e6
abiroizuhanyzotisszeretnenkfel_1430238371.jpg Szerkesztés alatt, 458 Kb, 2015-04-28 18:26:11)
70d012aa2abe5b787092d2fe87f2b7ce7e7bca98f20382b0ff080eabce9747f0
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat_1430234414.pdf Szerkesztés alatt, 481 Kb, 2015-04-28 17:20:14)
b2bdcc13a09a21bce040c74563c1b82ebb5524f1f1a782453ca0c8d41ef92681
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolgdij_1430288050.pdf Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2015-04-29 08:14:10)
aeb04720472abcd70524e3bf4bb07c73e10665ed800c8d16c0cd273395ad4bb5
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentesigazolas_1430234435.pdf Szerkesztés alatt, 310 Kb, 2015-04-28 17:20:35)
2f3aabd327ac0f06e1dc1cc334771b1ca9be360933405afa71445ba97f31bbe5
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozat_1430288220.doc Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2015-04-29 08:17:00) f6032976f4564e7e5910c66c75a1834ecb8d532f9fe4452bb195fe304f009ad9
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
epitesihatosagnyilatkozatavizesb_1430236659.pdf Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2015-04-28 17:57:39)
e0647247a126e6bba178a25bd8f3573bcdf74f358fbc268d1ac24c739d5516f1
epitesihatosagnyilatkozatakorlat_1430236650.pdf Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2015-04-28 17:57:30)
b970a54ec3be4bfc846109bf3cbf6ed94092eccdba9b6ed7ce36580b8ab05cf6
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
berletidijmegallapodas_1430236613.pdf Szerkesztés alatt, 294 Kb, 2015-04-28 17:56:53)
03c67219dca7eacedd580af69e1ffaf05b05c8ac19c2d6794abd64a855b04e33
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap_1430236636.pdf Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2015-04-28 17:57:16) 3f93a047cb9d628a7df339023747229d06d3b8964e4432ba37ad0691d22d78b1
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlatkorlat_1430236697.pdf Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2015-04-28 17:58:17)
dc0ea49dd86c8e2f00e63eb7a517ab18962101baf99a84ea125d1e5925b9fd19
arajanlatoltozoszekreny_1430236706.pdf Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2015-04-28 17:58:26)
dfeb619677a0a38a4c575c378c4ab44e3f46175f7d2093740f8fe2064420710e
teteleskoltsegvetesvizesblokkfel_1430236726.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-28 17:58:46)
2241684c3f89c65bda7cf87bf7c1d3d246db97dd05edbeb3bea2ee7f50217cde
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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be/SFP-9123/2015/MLSZ
muszakileirasvizesblokkfelujitas_1430236753.pdf Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2015-04-28 17:59:13)
cb18e131ff3b31ab0125cf7821f152272614c60eb9c79e7c8bb34d7d693489c4
muszakileiraskorlat_1430236743.pdf Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2015-04-28 17:59:03)
875065305a9ce91a0db32e1d76f2effc14e8f0a66de5e6d15f1f004f96fce15c
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