
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve  PEAC

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  19940681-1-02

Bankszámlaszám  11731001-20051060-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás egyetemi e ́s o ̈nkorma ́nyzati ta ́mogata ́s
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás kiege ́szíto ̋ ta ́mogata ́s, a ́llamha ́ztarta ́sbo ́l eredo ̋ forra ́s
Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7622  Város  Pécs

Közterület neve  Vasvári Pál  Közterület jellege  utca

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7622  Város  Pécs

Közterület neve  Vasvári Pál  Közterület jellege  utca

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 72 503 608  Fax  +36 72 503 608

Honlap  http://peac.pte.hu/node/55  E-mail cím  ptepeac@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr. Ács Pongrác

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 700 48 02  E-mail cím  ptepeac@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Cziráki Tamás +36 30 825 96 75 tamas.cziraki@aduedosport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

PTE Egyetemi csarnok Pécsi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem 20 Felk. és versenyeztetés

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1989-10-03

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1989-10-03

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

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

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Összesen 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 18,81 MFt 21,14 MFt 20 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 17 106 091 Ft 342 122 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

24 841 888 Ft 496 838 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

16 113 607 Ft 322 272 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

A szakosztály több mint 60 éve működik megszakítás nélkül. Jelenleg 29 férfi és 20 női igazolt játékosunk van. Tagjaink rendszeresen tagdíjat fizetnek (18 év alatt
1.000 Ft/hó, egyetemisták 2.000 Ft/hó, felnőttek 3.000 Ft/hó). Az edzői feladatokat középfokú kézilabda edzői licenccel, a csapat technikai vezetését középfokú
kézilabda edzői oklevéllel és a Testnevelési Főiskolán szerzett sportszervező- menedzser szakképesítéssel rendelkező szakemberek látják el. Mindketten 1987 óta
tagjai az szakosztálynak, kiemelt feladataikat 4 éve látják el. Munkájukért 2012 januárja óta a TAO-s támogatási rendszernek köszönhetően havi bér jellegű
juttatásban részesülnek. Ugyanennek a támogatásnak köszönhetően idén tavasszal felszerelésünk egy része megújult, és további fejlesztések várhatóak.
Szakosztályunk két csapatot indít a Baranya megyei bajnokságban, PEAC I., és PEAC II. néven. A PEAC I. tagjai az idősebb játékosok (35 év felettiek). Jelenleg a 4.-
ek a 9 csapatos bajnokságban. A PEAC II. játékosai fiatalabbak (16-26 év közöttiek). Jelenleg 1.(!) helyen állnak és várhatóan megnyerik a bajnokságot. Ezt arra
lehet alapozni, hogy 5 ponttal előzik meg a 2. helyezettet, akivel szemben az egymás elleni eredményük is jobb. 6 ifjúsági korú játékos szerepel ebben a csapatban.
Tervünk, hogy a bajnokságot megnyerve megfelelő anyagi és szakmai hátteret biztosítsunk az NB/II-ben való szerepléshez. Mivel a felsőbb osztályban kötelező
ifjúsági csapat indítása is, ennek érdekében először azon játékosok létszámát kell növelni, akik ebben a korosztályban kézilabdáznak. Ezért már most felvettük a
kapcsolatot a város azon középiskoláival, ahol valamilyen szinten férfi kézilabdával foglalkoznak. Az elmúlt években női csapatunk által elért eredmények: • 2004/
2005 NB I (11. hely) • 2005/2006 NBI/B (3. hely) • 2006/2007 NB I/B (6. hely) • 2007/2008 NB I/B (1. hely) • 2008/2009 NB I (12. hely) • 2009/2010 NB I/B (7. hely) •
2010/2011 NB I/B (2. hely) Férfi felnőtt csapatunk megnyerte a megyei bajnokságot a 2014/15-ös évadban, a férfi junior csapat pedig 8. helyezést ért el. A 2017/18-
as évadban a férfi és női felnőtt és utánpótlás kézilabda csapatok mellett felnőtt női és férfi csörgőlabda csapatot is indítani kívánunk a nemzeti bajnokság II.
osztályában. 

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

A Pe ́csi Egyetemi Atle ́tikai Club megkapta a Pe ́csi Tudoma ́nyegyetem felhatalmaza ́sa ́t e ́s ta ́mogata ́sa ́t a jelenleg az Egyetem vagyonkezele ́se ́ben le ́vo ̋ Sport utcai
csarnoke ́pu ̈let hasznosíta ́sa ́ra. PEAC tervei ko ̈zo ̈tt szerepel, hogy a megle ́vo ̋ csarnoke ́pu ̈let felu ́jíta ́sa ́val, e ́s egy komplett ke ́zilabda csarnok hozza ́e ́píte ́se ́vel olyan
multifunkcio ́s le ́tesítme ́nyt hozzon le ́tre, mely le ́tesítme ́ny az ala ́bbi szolga ́ltata ́sok nyu ́jta ́sa ́hoz, teve ́kenyse ́gek ve ́gze ́se ́hez biztosít felte ́teleket: • sporta ́gak edze ́sei: o
ke ́zilabda o asztalitenisz o víva ́s o szivacs ke ́zilabda o kosa ́rlabda o ro ̈plabda o cso ̈rgo ̋labda – parasport o u ̈lo ̋ro ̈plabda ́za ́s – parasport o kerekessze ́kes kosa ́rlabda –
parasport o tollaslabda • testnevele ́s o PTE (elso ̋sorban ETK, KTK, ÁJK, MK, ige ́ny szerint a to ̈bbi kar is) o iskolai e ́s dia ́k rendezve ́nyek • to ̈megsport (bajnoksa ́g,
sportnap, sporte ́jszaka, szabadido ̋ sport, stb.) • egye ́b nem sportjellegu ̋ rendezve ́nyek (kultura ́lis, turisztikai, koncertek, kia ́llíta ́sok, stb.) • Pe ́cs va ́rosa kiemelt
beruha ́za ́si teru ̈letke ́nt tekint e ́s tekintett a Sport utca ko ̈rnyezete ́re (EKF beruha ́za ́sok, rendelo ̋ felu ́jíta ́s), a Sport utca ingatlan kiege ́szíto ̋ elemke ́nt megjelenhet mind
az Egyetem (Tuda ́sko ̈zpont, Vasva ́ri, ÁJK, KTK, MK), mind a va ́ros (Zsolnay Negyed, Koda ́ly Ko ̈zpont) konferencia kína ́lata ́ban (konferencia helyszín ce ́geknek, sport
kikapcsolo ́da ́si leheto ̋se ́ggel) A fenti sportle ́tesítme ́ny kialakíta ́sa ́ra a PEAC ma ́r jo ́va ́hagyott ta ́mogata ́ssal rendelkezik a Magyar Asztalitenisz Szo ̈vetse ́gto ̋l 50 MFt
e ́rte ́kben, valamint a Vívo ́ Szo ̈vetse ́g is tova ́bbi 50 MFt-os forra ́st szavazott meg egyesu ̈letu ̈nk sza ́ma ́ra a 2015-o ̈s e ́vre, szinte ́n erre a projektre. Ezen felu ̈l pedig
maga az Egyetem tova ́bbi 100 MFt-ot bocsa ́t rendelkeze ́su ̈nkre ta ́mogata ́si szerzo ̋de ́s kerete ́ben a 2015-o ̈s e ́s a 2016-os e ́vben a Sport utcai ingatlan hasznosíta ́si
terveinek megvalo ́síta ́sa ́ra. Ezen komplex beruha ́za ́s kerete ́ben ke ́rtu ̈k e ́s kaptuk meg a Magyar Ke ́zilabda Szo ̈vetse ́g elvi a ́lla ́sfoglala ́sa ́t a projekt ta ́mogata ́sa ́ro ́l 

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 általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint elválasztani. A
támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így
életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami
adóbevételek is látványosan emelkednek. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület Pécs
lakosságának egyik fő szórakoztatási forrása marad, illetve az utánpótlás korú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb
társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött
szerepe. A pécsi felnőtt csapat jelenti az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere
nagyban meghatározza az utánpótlás nevelés toborzási sikerét, a gyerekek sportolási kedvét, motivációját. Ennek a folyamatosan megújuló bázisnak a
megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése. 

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

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint elválasztani. A
támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így
életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami
adóbevételek is látványosan emelkednek. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület Pécs
lakosságának egyik fő szórakoztatási forrása marad, illetve az utánpótlás korú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb
társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött
szerepe. A pécsi felnőtt csapat jelenti az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere
nagyban meghatározza az utánpótlás nevelés toborzási sikerét, a gyerekek sportolási kedvét, motivációját. Ennek a folyamatosan megújuló bázisnak a
megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 1312 LIPCSIK
ZOLTÁN

EKHO 8 10 300 000 Ft 58 500 Ft 3 585 000 Ft

Tech. Vezető Tumpek
Nikolett

EKHO 8 10 400 000 Ft 78 000 Ft 4 780 000 Ft

Sportm.társ Kovács József EKHO 8 10 250 000 Ft 48 750 Ft 2 987 500 Ft

Ügyv. Elnök Dr. Ács
Pongrác

EKHO 8 12 250 000 Ft 48 750 Ft 3 585 000 Ft

Masszőr Dr. Molics
Bálint

EKHO 8 10 300 000 Ft 58 500 Ft 3 585 000 Ft

Sportm.társ Iván Viktória EKHO 8 12 100 000 Ft 19 500 Ft 1 434 000 Ft

Csapatmen. Vonya Kornél EKHO 8 10 250 000 Ft 48 750 Ft 2 987 500 Ft

Edző 789 FILÓ CSILLA
DR.

EKHO 8 10 600 000 Ft 117 000 Ft 7 170 000 Ft

Sportm.társ Kázmér
Roland

EKHO 8 10 300 000 Ft 58 500 Ft 3 585 000 Ft

72 94 2 750 000 Ft 536 250 Ft 33 699 000 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

LIPCSIK ZOLTÁN 1969.10.01. C

Tumpek Nikolett 1976-12-15 N.r.

Kovács József 1955-08-24 N.r.

Dr. Ács Pongrác 1976-12-15 N.r.

Dr. Molics Bálint 1977-12-19 N.r.

Iván Viktória 1976-09-18 N.r.

Vonya Kornél 1976-12-15 N.r.

FILÓ CSILLA DR. 1969.01.16. B

Kázmér Roland 1984-08-17 N.r.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

16 592 909 Ft 171 061 Ft 342 122 Ft 17 106 091 Ft 17 106 091 Ft 34 041 122 Ft 34 212 183 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 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
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

multifunkcionális nyomtató db 1 350 000 Ft 350 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 23 45 000 Ft 1 035 000 Ft

Sportfelszerelés zokni db 46 1 500 Ft 69 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 46 12 700 Ft 584 200 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 46 10 000 Ft 460 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 18 22 900 Ft 412 200 Ft

Sporteszköz labda db 20 22 000 Ft 440 000 Ft

Sporteszköz nehezített kézilabda db 10 15 000 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz wax doboz 20 14 000 Ft 280 000 Ft

Sportfelszerelés megkülönböztető mez db 30 3 000 Ft 90 000 Ft

Sportfelszerelés védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

db 36 15 000 Ft 540 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 46 5 000 Ft 230 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 6 15 000 Ft 90 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 6 15 000 Ft 90 000 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő szett 23 35 000 Ft 805 000 Ft

Sporteszköz labdazsák db 3 10 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz wax lemosó liter 5 6 500 Ft 32 500 Ft

Sporteszköz Thera bands (Egyedi) db 10 8 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz Flossing szalagok (Egyedi) db 2 8 000 Ft 16 000 Ft

Egyéb Labdatisztító gép (Egyedi) db 1 850 000 Ft 850 000 Ft

Egyéb Gpexe LPS rendszer (Egyedi) szett 1 25 108 755
Ft

25 108 755 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging szett 23 25 000 Ft 575 000 Ft

Sportfelszerelés kézitáska db 23 12 000 Ft 276 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidőpóló db 46 8 000 Ft 368 000 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 23 9 000 Ft 207 000 Ft

Sportfelszerelés papucs pár 23 7 500 Ft 172 500 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 23 8 000 Ft 184 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő melegítő (alsó-felső) szett 23 25 000 Ft 575 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet szett 23 13 000 Ft 299 000 Ft

Sporteszköz labdapumpa db 2 3 000 Ft 6 000 Ft

Sporteszköz síp db 2 2 500 Ft 5 000 Ft

Sporteszköz kulacs (1L) db 23 1 000 Ft 23 000 Ft

Sporteszköz mágnes tábla db 1 10 000 Ft 10 000 Ft

Sporteszköz kapuháló pár 1 50 000 Ft 50 000 Ft

34 743 155 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

multifunkcionális nyomtató Az adminisztrációs tevékenység megkönnyítése érdekében szükséges beszerzés

Laptop Az adminisztrációs tevékenység megkönnyítése érdekében szükséges beszerzés

kézilabda cipő Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

zokni Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

kézilabda mez (meccs) Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

kézilabda nadrág (meccs) Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

sporttáska nagy Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

labda Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

nehezített kézilabda Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

wax Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

megkülönböztető mez Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

edzőpóló Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

kapusnadrág Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

kapusmez Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

gálamelegítő Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

labdazsák Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

wax lemosó Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

Thera bands Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

Flossing szalagok Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

Labdatisztító gép Pixoff labdatisztíto ́ ge ́p

Gpexe LPS rendszer Sporteszközök a felnőtt csapatok számára

bemelegítő jogging Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

kézitáska Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

szabadidőpóló Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

rövidnadrág Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

papucs Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

törölköző Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

szabadidő melegítő (alsó-
felső)

Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

aláöltözet Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

labdapumpa Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

síp Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

kulacs (1L) Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

mágnes tábla Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

kapuháló Sportfelszerelések a felnőtt csapatok számára

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

24 096 631 Ft 248 419 Ft 496 838 Ft 24 841 888 Ft 10 646 524 Ft 35 239 993 Ft 35 488 412 Ft

be/SFPHP01-06124/2018/MKSZ

2018-12-03 16:54 8 / 28



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Projektelem
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

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 19:30:01

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 0 0 0 0

U9 0 0 0 0

U10 0 0 0 0

U11 0 0 0 0

U12 0 0 1 0

U13 0 0 0 0

U14 0 0 0 0

U15 0 0 0 0

serdülő 0 0 0 0

ifjúsági 17 12 8 7

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 17 12 9 7
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 19:30:04

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 0 0 - -

U8 0 0 0 0

U9 0 0 0 0

U10 0 0 0 0

U11 0 - 0 0

U12 - 0 0 0

U13 0 - 0 0

U14 - 0 0 0

U15 - - - 0

serdülő 0 0 0 1

ifjúsági 1 1 1 1

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 1 1 1 2
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Izotóniás italok
(Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő csom 1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző Beszerzés
folyamatban

57319 - Takaró
Beáta

Normál 8 10 180 500 Ft 37 905 Ft 2 184 050 Ft

Sportmunkatárs Csernyik Máté EKHO 8 10 150 000 Ft 29 250 Ft 1 792 500 Ft

Edző Beszerzés
folyamatban

12770 - Nagy
Tamás

Normál 8 10 180 500 Ft 37 905 Ft 2 184 050 Ft

Sportmunkatárs Gyenis Alexandra EKHO 8 10 150 000 Ft 29 250 Ft 1 792 500 Ft

Technikai vezető Nagy Dóra EKHO 8 10 250 000 Ft 48 750 Ft 2 987 500 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

57319 - Takaró Beáta 1971-09-16 D Nem Ifjúsági

Csernyik Máté 1993-01-18 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

12770 - Nagy Tamás 1995-08-29 D Nem Ifjúsági, Serdülő

Gyenis Alexandra 1994-09-21 Nem rel. Nem rel. Serdülő

Nagy Dóra 1975-08-02 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 680 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 000 000 Ft

Személyszállítási költségek 1 500 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 800 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 10 940 600 Ft

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

Összesen 17 420 600 Ft
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2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

15 630 199 Ft 161 136 Ft 322 272 Ft 16 113 607 Ft 1 790 401 Ft 17 742 872 Ft 17 904 008 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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 342 122 Ft 342 122 Ft 171 061 Ft 513 183 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

496 838 Ft 496 838 Ft 248 419 Ft 745 257 Ft

Utánpótlás-nevelés 322 272 Ft 322 272 Ft 161 136 Ft 483 408 Ft

Összesen 1 161 232 Ft  1 741 848 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 szu ̈kséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmeru ̈lő 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 szu ̈kséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmeru ̈lő 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 szu ̈kséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban
felmeru ̈lő közreműködői költségek támogatására
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Pécs, 2018. 12. 03.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr. Ács Pongrác (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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. 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;

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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);

13. 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;

14. 14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. 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;

17. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak 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 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.

g. 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;

18. 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.

19. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

20. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

21. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Pécs, 2018. 12. 03.

be/SFPHP01-06124/2018/MKSZ

2018-12-03 16:54 18 / 28



NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Dr. Ács Pongrác (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB

(kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: kiege ́szi ́to ̋ ta ́mogata ́s, a ́llamha ́ztarta ́sbo ́l eredo ̋ forra ́s

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: egyetemi e ́s o ̈nkorma ́nyzati ta ́mogata ́s

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
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(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

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

Kelt: Pécs, 2018. 12. 03.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Dr. Ács Pongrác (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Pécs, 2018. 12. 03.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda

Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Pécs, 2018. 12. 03. Dr. Ács Pongrác 
elnök 

PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Fájlok száma: 1
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-11-16 07:30:16

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)

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Kelt: Pécs, 2018. 12. 03.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 16 592 909 Ft 171 061 Ft 342 122 Ft 17 106 091 Ft 17 106 091 Ft 34 041 122 Ft 34 212 183 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 24 096 631 Ft 248 419 Ft 496 838 Ft 24 841 888 Ft 10 646 524 Ft 35 239 993 Ft 35 488 412 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

24 096 631 Ft 248 419 Ft 496 838 Ft 24 841 888 Ft 10 646 524 Ft 35 239 993 Ft 35 488 412 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

15 630 199 Ft 161 136 Ft 322 272 Ft 16 113 607 Ft 1 790 401 Ft 17 742 872 Ft 17 904 008 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 56 319 739 Ft 580 616 Ft 1 161 232 Ft 58 061 587 Ft 29 543 016 Ft 87 023 987 Ft 87 604 603 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (25 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

skm_22718050215412_1525282250.pdf (Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2018-05-02 19:30:50)
81bafeb72d98a9d04ac716deb0867db5d5e4217075f20002906d2f7390c6a1a7

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)

alairasi_1503493911_1525194292.pdf (Szerkesztés alatt, 853 Kb, 2018-05-01 19:04:52)
eb6d6d387a2f2e75f3f0133c69c949565b73b78d935f495531d49faf2784a0c9

Egyéb dokumentumok

20181126_155730_1543332620.jpg (Kér. kieg. szerk., 3 Mb, 2018-11-27 16:30:20) ceed4c0fafd5e17901c86ad5ec403733f8c1c55216203478c448e2ef1cdeb772

gumiszalag_indikativ_arajanlat_1542348505.pdf (Hiánypótlás, 496 Kb, 2018-11-16 07:08:25)
c51dc611de09334154faa9d328756e07788a624e4c0e4996eeec1dfa9f2baf10

flossingszalag_indikativ_arajanlato_1542348505.pdf (Hiánypótlás, 260 Kb, 2018-11-16 07:08:25)
ad4d39599da1076361707c4f867f43519d17e8d5d396b2155c5c0b06459ff718

tsomedicalarajanlat20180426pecs_1542348577.pdf (Hiánypótlás, 298 Kb, 2018-11-16 07:09:37)
a63792716247749d3e38946d69ca918021edb5dd9033ff2b8644a756f1152686

tso_gpexe_lps_termekleiras_20180424_1542348579.pdf (Hiánypótlás, 414 Kb, 2018-11-16 07:09:39)
24773e4fee97a4644d99346bde8c32065009c7f21dd88c9a02fd341ac9017205

img_0104_1542350238.jpg (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-11-16 07:37:18) 54aca5c0dce41f9df57d73fa5c1d9c2976d8f5227b9e0a86f0ac61890a946587

peaclemondo_1543847325.pdf (Kér. kieg. szerk., 160 Kb, 2018-12-03 15:28:45) 67e79fea97069826f029b9788868b63e3511b3b1489bd0427cd304b37cd36a73

nutri8_isotonicdrink_lemonlime_1542357064.pdf (Hiánypótlás, 158 Kb, 2018-11-16 09:31:04)
749374c0a2cb9d89e0c6d0017ef64644b81efdcf3b2628a067621e2a9c8d2703

nutri8_isotonicdrink_orange_1542357065.pdf (Hiánypótlás, 158 Kb, 2018-11-16 09:31:05)
1d7dd66ca5289b87b561e5cd6e5bfe30408e8bd1d592ef0515f44c26e737c4d5

arlista_nutri8_20181001_hun_d_1542357612.pdf (Hiánypótlás, 549 Kb, 2018-11-16 09:40:12)
2b7e37d8787cfe34100c963e9b640347d0823af16e74bd24cd78a6c96fecf8be

ballcosports-pixoffballreinigun_1542357717.pdf (Hiánypótlás, 777 Kb, 2018-11-16 09:41:57)
ca3d7f444dbf1c9a311d648b8a2c2046d92a0a4f369d050ebffe0a5c521d2008

peac_nyilatkozat_mksz_18-19_1542358293.pdf (Hiánypótlás, 49 Kb, 2018-11-16 09:51:33)
4e200eed58e54b4b78ddbdea98f64178bf240755789db5564be966f44749ba79

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

skm_22718050215412_1525282253.pdf (Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2018-05-02 19:30:53)
81bafeb72d98a9d04ac716deb0867db5d5e4217075f20002906d2f7390c6a1a7

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

pecsitorvenyszekikivonat20180417_1523999905.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2018-04-17 23:18:25)
21ff65e24e13280c8630cf266e454f1a71fb3137d1a216ff0db340fecdef17e8

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

20180427_visszaigazolas_8203307917_1525194315.xls (Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2018-05-01 19:05:15)
0d780a30a3eb288298eb91f17dadf4a87065ec723f6ca1ddb7affdb76e20f33c

20181116_visszaigazolas_9572488605_1542357575.pdf (Hiánypótlás, 21 Kb, 2018-11-16 09:39:35)
1826f2a103dd876f7a4087a64b77bdf048b296e9decfd2a4758149fa704ee0c1

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

koztart_opten_kerelem_001_06124_201_1523999871.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-17 23:17:51)
85c1b5192031a5ebf3db73deb37388a5143b0891779cd6b3db6db148fb724b61

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

skm_22718050215412_1525282256.pdf (Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2018-05-02 19:30:56)
81bafeb72d98a9d04ac716deb0867db5d5e4217075f20002906d2f7390c6a1a7

2.sz.nyil_1542356615.pdf (Hiánypótlás, 140 Kb, 2018-11-16 09:23:35) e3e645cc6909d6b3550c6f0371b6e598b47301f0c2920292373fc21f33e74a3c

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

bizonyitvany_egyetemioklevel_1542348064.jpg (Hiánypótlás, 3 Mb, 2018-11-16 07:01:04)
baf3eab23c59681fbc4e6fbf06b3cb6b7a57dc2965e300a644276fd58518fa0c

bizonyitvany_foiskolaioklevel_1542348073.jpg (Hiánypótlás, 3 Mb, 2018-11-16 07:01:13)
c364a96565667068d536ba9683b595de038743e629f699643ceaf77054996a02

bizonyitvany_phd_igazolas_1542348110.pdf (Hiánypótlás, 320 Kb, 2018-11-16 07:01:50)
974d801906d3204828f55bdce2d75ec941fd4759251df8022c27fe89f08281d4

munkakori_sportmunkatars_1542349816.doc (Hiánypótlás, 37 Kb, 2018-11-16 07:30:16)
5b884c65e5fcd92ae8a3d6cbe29cd209234faa281109e6262115359498873748
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