
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:  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:  NBI

Utánpótlás csapat:  Van

Új sportszervezetnek minősül?  nem

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

Adószám  19940681-1-02

Bankszámlaszám  11731001-20051060-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

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  

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 379 84 33  Fax  -

Honlap  www.peac.pte.hu  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 70 379 84 33  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

Szabó Tamás +36 30 998 03 77 szabotomi4@gmail.com

Fodor Dániel +36 30 677 69 33 fodordani94@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

PTE ÁOK Mozgástani Intézet Pécsi Tudományegyetem Pécsi
Tudományegyetem

3 Felk. és
versenyeztetés

Koch Valéria Középiskola, Általános
iskola és Óvoda

Magyaoszági Németek Országos
Önkormányzata

Koch Valéia
Iskolaközpont

4,5 Felk. és
versenyeztetés

PTE MIK Tornaterem Pécsi Tudományegyetem Pécsi
Tudományegyetem

4,5 Felk. és
versenyeztetés

Szent Mór Katolikus Általános iskola Pécsi Püspökség Pécsi Püspökség 10 Felk. és
versenyeztetés

PTE TTK tornacsarnok Pécsi Tudományegyetem Pécsi
Tudományegyetem

9 Felk. és
versenyeztetés

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Pécsi Tankerület Pécsi Kodály Zoltán
Gimnázium

4 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1989-10-13

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1989-10-13

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

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

A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2017 2018 2019

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 2017 2018 2019

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 2017 2018 2019

Működési költségek 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, 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 1 213 198 Ft 24 264 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 358 529 Ft 27 171 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

80 929 587 Ft 1 618 592 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj   
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Kérelem részletes leírása

Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

A Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PEAC) 15 szakosztályból álló nagy egyesület, Pécs mj. város három nagy egyesületének egyike. 1923-ban alapították, szoros
együttműködésben van a Pécsi Tudományegyetemmel (PTE). Többségében pécsi polgárok és PTE hallgatók sportolnak a PEAC-ban. Női röplabdában NB II-es
szakosztály működik, a felnőtt csapat az NB II. középcsoportját megnyerte (feljuthat!), szinte csak egyetemisták alkotják. Három tornatermi és egy konditermi
edzéssel készülnek a játékosok a mérkőzésekre, fizetést, költségtérítést nem kapnak, havonta tagdíjat fizetnek. Az NB II-es bajnokságon túl a Magyar Egyetemi
Főiskolai Bajnokság (MEFOB), valamint a Medikus Kupa versenyrendszerében is részt vesznek játékosaink. 2019-ben a Medikus Kupát megnyerték, a MEFOB
döntőnek várhatóan résztvevői lesznek. Lány utánpótlásunkban a kötelezően előírt egy utánpótlás csapaton felül további három csapatot indítunk az országos
bajnokságban. Ezen felül több korosztályban is rendelkezünk játékosokkal, akik egyesületi és iskolai edzéscsoportokban készülnek, őket helyi és iskolák közötti
versenyeken indítjuk. Csoportjainkat szakképzett edzők, testnevelők irányítják, heti edzésszámuk 3x1,5 óra. A PEAC Férfi Röplabda Szakosztálya az NB I-ben
szerepel, a csapatot főként saját nevelésű játékosok és egyetemisták alkotják. Három-négy tornatermi és egy-kettő konditermi edzéssel készülnek a játékosok a
mérkőzésekre, fizetést nem kapnak. Az NB I-es bajnokságon túl a Magyar Kupa, a Magyar Egyetemi Főiskolai Bajnokság (MEFOB), valamint a Medikus Kupa
versenyrendszerében is részt vesznek játékosaink, a Medikus Kupát 2019-ben ismét megnyerték. Az Extraligába nem kerültünk be, az NB I. 9-10. helyéért játszunk.
Fiú utánpótlásunkban a kötelezően előírt csapatokat az országos bajnokságban indítjuk (U21, U19, U17, U15, U13). Csoportjaink munkáját szakképzett edzők
irányítják, heti edzésszámuk 3-4x1,5 óra. A TAO pályázatnak köszönhetően előrelépéseket tettünk a beiskolázás tekintetében, létszámunk megnőtt, nyolc iskolával
kötöttünk együttműködési megállapodást és továbbiakkal is tárgyalásban vagyunk. Strandröplabda sportágban Pécsett sok versenyző van, de többségük nem az
Országos bajnokságban indul, hanem regionális versenyeken, ahol rendre dobogós helyezéseket szereznek. Saját létesítményünk nincs, egyetemi és iskolai
termeket bérelünk edzések és mérkőzések megtartásához. Strandröplabda pálya Pécsett csak néhány található, de a hozzáférés korlátozott, és a szabványoknak
sem felelnek meg. 

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

Egyesületünk nem tervez ingatlanberuházást jelen sportfejlesztési program keretében. 

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

A Baranya megyében a röplabdázást első sorban a PTE-PEAC képviseli, mi indítunk csapatokat az országos bajnokság első és második osztályában, valamint az
országos utánpótlás bajnokságokban. Programunk illeszkedik az MRSZ stratégiájához, melynek sarokpontjai nálunk is megjelennek: 1. Létszám növelése az
utánpótlásban – iskolák, testnevelők bevonása. Ebben nagy előrelépést sikerült elérnünk 2018-ban, bár a leigazolt játékosok közül sokan csak átmeneti
röplabdázónak bizonyultak. Sok diákot sikerült bevonnunk a diákolimpiai rendszerbe, ahonnan már csak egy lépés a versenysportba való bevonódásuk. A tavalyinál
egyel több csapatot indítottunk az országos bajnokságokban. 2. Szakmai színvonal növelése az egyesületben. 2018 augusztustól szakmai igazgatót foglalkoztatunk,
akinek a PEAC - MRSZ stratégiához kapcsolódó - fejlesztési tervének kidolgozása, valamint a végrehajtás figyelemmel kísérése a fő feladata. Ennek részét képezi új
edzők beiskolázása, 2018-ban négy főt sikerült edzőképzésre beíratnunk, 2019-ben újabb 2-3 fő beiskolázása várhaó. 2018-ban nyolc iskolával sikerült
együttműködési megállapodást kötnünk, akik mintegy bázisiskolaként segítik a beiskolázásunkat és népszerűsítik a röplabdázást a megyében, és újabb iskolákkal
vagyunk tárgyalásban. 3. Létesítményhelyzet javítása. Megtörtént a bérlemények minőségének javítása, mert megfelelő felszereléssel, eszközökkel láttuk el őket. Az
edzéslehetőségeinket az iskolai termek bevonásával sikerült növelnünk. 2-3 éves viszonylatban saját létesítmény építése is célunk. 4. Közösségépítés, szabadidős
röplabda - 1923-as alapítású egyesületünk mindig élen járt a helyi közösségépítő folyamatokban. Jelenleg is szoros kapcsolatot tartunk fönt a szenior, az iskolai és az
egyetemi (kari) csapatokkal, az amatőr strandröplabdázókkal, évtizedek óta a PEAC tartja életben a sportágat Baranya megyében. 5. Média megjelenések növelése.
A helyi vezető napilap (Dunántúli Napló, bama.hu) rendszeresen közli eredményeinket, havonta nagyobb cikket is, a helyi rádióban is bemondják az eredményeinket,
de ezen a területen további fejlesztés szükséges. 8. Szakemberek létszámának növelése - 8 testnevelőt vontunk be a röplabdázásba a TAO-rendszer megjelenése
óta. 9. A strandröplabdázás területén nem igazán sikerült előre lépnünk, óriási a létesítményhiány, és nem alakult ki a strandröplabdát saját sportágként űzők köre. Ez
a sportág nagyobb létszámban csak szabadidős szinten van jelen Pécsett. 

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

Programunk realizálódása esetén jelentős gazdasági hatásokat válthat ki, a röplabda sportág közvetlen fejlődésén túl pozitív elmozdulást eredményezhet a
társadalmi folyamatokban is. A sportolói létszám növekedése, különösen az iskoláskorúak között, hozzájárul a mozgásgazdag, egészséges életmód terjedéséhez.
Csapataink várhatóan eredményesebb szereplése, a nagyobb nézőszám, a PTE-vel ápolt szorosabb kapcsolat igazi közösségformáló erő, férfi és női szakágunk
együttműködése, valamint a PEAC egyéb szakosztályaival fenntartott kapcsolatunk közös gondolkodást és cselekvéseket eredményez. A TAO rendszer pénzügyi
előnyeit kihasználva gazdálkodásunk stabilabb lehet, így több évre előre tervezhetővé válik működésünk és szakmai programunk. A mérkőzéseinkhez kapcsolódó
egyéb programok, valamint szállás és étkezési szolgáltatások igénybevétele révén hozzájárulunk a helyi és az országon belüli turizmus forgalmához is. Későbbi
létesítményfejlesztésünk jelentős beruházásnak minősül, jelenlegi működésünk pedig munkalehetőséget biztosít több embernek is (edzők, technikai vezető,
sportmunkatárs). Utazásainkat helyi vállalkozó szervezi, terembérleti díjainkat pedig helyi iskolák használhatják fel, így városunk gazdaságában pozitív szereplőként
lehetünk jelen. Több éves támogatási ciklust figyelembe véve Pécsett a PTE és a PEAC együttműködésében férfi és női NB I. ligában játszó felnőtt csapat, valamint
mögötte korosztályos rendszerben, szakképzett edzők vezetésével működtetett röplabda szakosztály bontakozhat ki. Kockázati tényezőként a legjelentősebb a többi
sportág, a többi TAO rendszerben érintett labdajáték elszívó hatása. A TAO keret realizálásának folyamatban is meg kell küzdenünk azokkal a sportágakkal, amelyek
évek óta kiépítették az ilyen jellegű pénzügyi csatornáikat. A városi támogatás teljes leépülése – melyet a TAO bevezetésével indokolni is tudnak a döntéshozók – a
gazdálkodás kiegyensúlyozottságát jelentősen csökkenti. A TAO megjelenése a pénzügyi és tárgyi igények növekedésével járhat a sportág összes szereplőjének
részéről. Ez bizonyos mértékig jogos, különösen az évtizedes alulfinanszírozottság után, de az értékteremtést minden esetben meg kell követelni a kifizetések
ellenében. Összességében elmondható, hogy bár nehézségek és kockázatok is vannak a TAO rendszerben, ugyanakkor óriási lehetőség ez a sportág fellendítésére
országos és helyi szinten is.
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Személyi jellegű ráfordítások

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Munkakör Licensz
besz.
Foly.

Kód / Születési
dátum

Név Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra
jutó

ráfordítás
összesen

(Ft)

Edző 21783
**********

********** Normál 40 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000
Ft

Edző 20520
**********

********** EKHO 40 10 100 000 Ft 19 500 Ft 1 195 000
Ft

80 20 200 000 Ft 39 000 Ft 2 390 000
Ft

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Adóazonosít
ó

Végzettsé
g

Licensz Indoklás Melléklet

********** ********** Sportedző B Felnőtt női edző, NBII vagy NB I. Havi munkaóra az alábbi tételeket tartalmazza: edzések
időtartalma, éves havi/heti/napi edzéstervek elkészítése, hazai és idegenbeli bajnoki
mérkőzések, felkészülési tornák és edzőmérkőzés

********** ********** Sportedző B Felnőtt férfi edző, NBI. Havi munkaóra az alábbi tételeket tartalmazza: edzések időtartalma,
éves havi/heti/napi edzéstervek elkészítése, hazai és idegenbeli bajnoki mérkőzések,
felkészülési tornák és edzőmérkőzés.

2019/20 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)

1 176 802 Ft 12 132 Ft 24 264 Ft 1 213 198 Ft 1 213 198 Ft 2 414 264 Ft 2 426 396 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2019/20 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
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés Edzőmelegítő db 30 12 000 Ft 360 000 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez pár 30 40 000 Ft 1 200 000 Ft

Pályatartozék Versenyháló /terem és strand) db 2 80 000 Ft 160 000 Ft

Informatikai eszköz Laptop db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

Informatikai eszköz Videokamera (állvánnyal, memóriakártyával) db 1 80 000 Ft 80 000 Ft

1 900 000 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Edzőmelegítő Felnőtt női csapatunk (NB II. vagy NB I., még nem dőlt el) és felnőtt férfi csapatunk (NB I.) számára bemelegítéshez, illetve egyes
esetekben edzéshez szükséges felszerelés.

cipő teremhez Felnőtt női csapatunk (NB II. vagy NB I., még nem dőlt el) és felnőtt férfi csapatunk (NB I.) számára edzéshez, mérkőzésekhez
szükséges legfontosabb felszerelés a minőségi sportcipő. A sérülések, egészségügyi károsodások elkerülése, valamint a
sportteljesítmény növelése szempontjából is kiemelten fontos felszerelés.

Versenyháló /terem és
strand)

Az NB I-es és NB II-es felnőtt mérkőzések, valamint az utánpótlás tornák megrendezéséhez szükséges felszerelés.

Laptop Mérkőzések statisztikájának elkészítéséhez.

Videokamera (állvánnyal,
memóriakártyával)

Mérkőzések elemzéséhez, mozgástechnika elemzéséhez.

'.EVAD_ROVID . ' évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

1 317 773 Ft 13 585 Ft 27 171 Ft 1 358 529 Ft 582 227 Ft 1 927 171 Ft 1 940 756 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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

2019/20 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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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok Adatok frissítése

Utolsó frissítés ideje: 2019-04-30 13:47:15

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok

Korosztály Női Női 18/19 indított
cs.

Férfi Férfi 18/19 indított
cs.

Csapatok összesen

U10 - manó 0 0 0 0

U11 - szupermini 1 0 0 0

U13 - mini 20 2 13 1 3

U14 (csak strand) 0 - 0 - 0

U15 40 1 15 1 2

U16 - serdülő (csak strand) 0 - 0 - 0

U17 - serdülő 26 1 11 1 2

U18 - ifjúsági (csak strand) 0 - 0 - 0

U19 - ifjúsági 8 1 12 1 2

U20 - junior (csak strand) 0 - 0 - 0

U21 - junior 6 0 5 1 1

U22 - junior (csak strand) 0 - 0 - 0

Egyetemi/főiskolai 9 0 0 0 0

ÖSSZESEN 110 5 56 5 10

A teljes igazolt UP játékosok számának Részvétel StartUP eseményen Igényelhető összeg a teljes igazolt létszámra

nincs strandröplabda UP játékosom
-

min. 1 eseményen

min. 2 eseményen

min. 3 eseményen

min. 4 eseményen

min. 5 eseményen

-

200 000 Ft/fő

275 000 Ft/fő

350 000 Ft/fő

425 000 Ft/fő

500 000 Ft/fő

Teremröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők

2018/19-es U21-U19-U17 bajnokságban az 1-6. helyezést elért csapatok száma: 0
Hány korosztályos vagy felnőtt válogatott sportolót delegált a 2018/19-es bajnokság alatt: 0
Az U13-as korosztályban megadott csapatok közül mennyi indult országos bajnokságban: 3

Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is (vegyes igazolások száma terem
korosztályok alapján meghatározva):

U10, U11:  0
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U13:  0

U15 felett:  0

Strandröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők

Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány u14-u22 korosztályú játékosa van, akik 5*-os versenyen (a 2018-as Magyar Bajnokság) főtáblán (1-12.
hely), vagy válogatott szintű versenyrendszerben indulnak: 0
3 vagy 4 csillagos StartUP programnak megfelelő versenyek rendezésének száma: 0
Hány UP játékos végzett a Magyar Bajnokság 1-4. helyek valamelyikén, illetve hány válogatott kerettag van: 0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás

Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (terem): 166 fő

Vegyes igazolások száma: 0 fő

Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (strand): 0 fő

2018/2019-ban indított csapatok csapatok száma (terem):

U10, U11, U13-as OMK 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma 0

U10, U11, U13-as OMK 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: 0 csapat * 1 500 000 Ft/csapat = 0 Ft

U13 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma: 3

U13 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: 3 csapat * 3 500 000 Ft/csapat = 10 500 000 Ft

U15, U17, U19-es 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma: 6

U15, U17, U19-es 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: 6 csapat * 5 000 000 Ft/csapat = 30 000 000 Ft

U21-es 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma: 1

U21-es 2018/2019-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: 1 csapat * 6 500 000 Ft/csapat = 6 500 000 Ft

Teremröplabda UP játékos után járó támogatás (terem - U10, U11): 150 000 Ft

Teremröplabda UP játékos után járó támogatás (terem - U13): 300 000 Ft

Teremröplabda UP játékos után járó támogatás (terem - U15, U17, U19, U21, Egyetemi/Főiskolai): 300 000 Ft

Igazolt játékosok után járó támogatás (terem - U10, U11): 1 fő * 150 000 Ft/fő = 150 000 Ft

Igazolt játékosok után járó támogatás (terem - U13): 33 fő * 300 000 Ft/fő = 9 900 000 Ft

Igazolt játékosok után járó támogatás (terem - U15, U17, U19, U21, Egyetemi/Főiskolai): 132 fő * 300 000 Ft/fő = 39 600 000 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás (U10, U11): 0 fő * 150 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás (U13): 0 fő * 300 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás (U15, U17, U19, U21, Egyetemi/Főiskolai): 0 fő * 300 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

2018/2019-ban indított csapatok után járó támogatás: 47 000 000 Ft

2018/19-es U21-U19-U17 bajnokságban az 1-6. helyezést elért csapatok után járó plusz támogatás 0 csapat * 1 000 000 Ft/csapat = 0 Ft

2018/19-es bajnokság alatt delegált korosztályos vagy felnőtt válogatott sportoló után járó plusz támogatás 0 fő * 300 000 Ft/fő = 0 Ft

Teremröplabda UP játékosok és csapatok után járó teljes támogatás: 96 650 000 Ft

Strandröplabda UP játékos után járó támogatás: 0 fő * 0 Ft = 0 Ft

5*-os/válogatott versenyen indult U14-U22-es játékos után járó plusz támogatás: 0 * 100 000 Ft = 0 Ft

StartUP program versenyrendezésért járó plusz támogatás 0 * 1 200 000 Ft = 0 Ft

Magyar Bajnokság 1-4. helyén végzett UP játékosok után járó plusz támogatás 0 * 250 000 Ft = 0 Ft

Strandröplabda UP játékosok után járó teljes támogatás: 0 Ft

Maximum igényelhető teljes támogatás utánpótlás jogcímen: 96 650 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
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2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés cipő teremhez db 100 40 000
Ft

4 000 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 120 3 000 Ft 360 000 Ft

Sportfelszerelés Gumiszalagok csom 20 8 000 Ft 160 000 Ft

Sportfelszerelés Röplabda (terem, strand hivatalos versenylabda) db 120 18 000
Ft

2 160 000 Ft

Sportfelszerelés Röplabda (edzéslabda, könnyített, iskolai, speciális
labda)

db 40 8 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés Mérkőzésgarnitúra db 180 13 000
Ft

2 340 000 Ft

Sportfelszerelés Edzőmelegítő db 120 15 000
Ft

1 800 000 Ft

Sportfelszerelés térdvédő /pár/ pár 50 8 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés utazó póló db 120 6 000 Ft 720 000 Ft

Sportfelszerelés Utazómelegítő db 120 20 000
Ft

2 400 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő póló db 120 4 000 Ft 480 000 Ft

Pályatartozék Antenna készlet (tokkal) pár 5 20 000
Ft

100 000 Ft

Sporteszköz Labda pumpa /kézi/ db 5 3 000 Ft 15 000 Ft

Sporteszköz bója szett szett 8 3 000 Ft 24 000 Ft

Sporteszköz Gát db db 50 800 Ft 40 000 Ft

Sporteszköz Labdatartó zsák/háló db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz Labdatartó kocsi db 10 40 000
Ft

400 000 Ft

Pályatartozék Antenna készlet (tokkal) pár 5 15 000
Ft

75 000 Ft

Pályatartozék Verseny Oszlop /pár/ hüvelyes pár 2 500 000
Ft

1 000 000 Ft

Sportfelszerelés Gumiszalagok csom 10 8 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz Medicinlabda db 50 12 000
Ft

600 000 Ft

Pályatartozék Versenyháló /terem és strand) db 5 80 000
Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés Törölköző db 100 4 500 Ft 450 000 Ft

Sportfelszerelés Rövidnadrág db 120 5 000 Ft 600 000 Ft
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Pályatartozék Oszlop /pár/ mobil (ellensúlyos) pár 1 500 000
Ft

500 000 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer gyógyszercsomag * U21 csom 1 30 000 Ft 30 000 Ft

Diagnosztikai eszköz orvosi táska
felszerelve

U19 db 1 20 000 Ft 20 000 Ft

2019/20 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan típusa Kor-
osztály

Bérlés helye Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Sportcsarnok
1000 főig

U19 Budapest/megyei
jogú város

7 500 Ft 16 10 160 1 200 000 Ft

Terem U17 Budapest/megyei
jogú város

8 500 Ft 20 10 200 1 700 000 Ft

Terem U15 Budapest/megyei
jogú város

6 500 Ft 22 10 220 1 430 000 Ft

Sportcsarnok
1000 főig

U21 Budapest/megyei
jogú város

8 500 Ft 42 9 378 3 213 000 Ft

Sportcsarnok
1000 főig

U13 Budapest/megyei
jogú város

3 000 Ft 40 9 360 1 080 000 Ft

Terem U13 Budapest/megyei
jogú város

6 000 Ft 22 9 198 1 188 000 Ft
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2019/20 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Munkakör Licensz
besz.
Foly.

Kód / Születési
dátum

Név Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra
jutó

ráfordítás
összesen

(Ft)

Edző
**********

********** EKHO 80 9 125 000 Ft 24 375 Ft 1 344 375
Ft

Másodedző
**********

********** EKHO 80 9 125 000 Ft 24 375 Ft 1 344 375
Ft

Másodedző Nem releváns
**********

********** EKHO 80 9 125 000 Ft 24 375 Ft 1 344 375
Ft

Edző 21783
**********

********** Normál 100 10 320 000 Ft 62 400 Ft 3 824 000
Ft

Edző Nem releváns
**********

********** EKHO 80 9 125 000 Ft 24 375 Ft 1 344 375
Ft

Edző 43403
**********

********** EKHO 80 10 250 000 Ft 48 750 Ft 2 987 500
Ft

Edző 29182
**********

********** Normál 80 10 200 000 Ft 39 000 Ft 2 390 000
Ft

Edző 20520
**********

********** EKHO 80 10 300 000 Ft 58 500 Ft 3 585 000
Ft

Edző 20510
**********

********** EKHO 100 10 320 000 Ft 62 400 Ft 3 824 000
Ft

Másodedző Nem releváns
**********

********** EKHO 80 9 125 000 Ft 24 375 Ft 1 344 375
Ft

Erőnléti edző Nem releváns
**********

********** EKHO 80 9 100 000 Ft 19 500 Ft 1 075 500
Ft

Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem releváns
**********

********** EKHO 80 12 210 000 Ft 40 950 Ft 3 011 400
Ft

Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem releváns
**********

********** Egyéb 100 12 210 000 Ft 40 950 Ft 3 011 400
Ft

Vezetőedző 20512
**********

********** EKHO 120 12 420 000 Ft 81 900 Ft 6 022 800
Ft

Másodedző Nem releváns
**********

********** EKHO 80 9 100 000 Ft 19 500 Ft 1 075 500
Ft

Edző 21743
**********

********** Normál 80 10 250 000 Ft 48 750 Ft 2 987 500
Ft

Technikai
vezető

Nem releváns
**********

********** Normál 80 9 160 000 Ft 31 200 Ft 1 720 800
Ft

Technikai
vezető

Nem releváns
**********

********** Normál 80 9 160 000 Ft 31 200 Ft 1 720 800
Ft

Technikai
vezető

Nem releváns
**********

********** EKHO 80 9 160 000 Ft 31 200 Ft 1 720 800
Ft
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2019/20 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Adóazonosít
ó

Végzettség Licensz Foglalkoztatott korosztály Melléklet

********** ********** Testnevelő tanár D U13

********** ********** Testnevelő tanár D U17

********** ********** Testnevelő tanár D U19

********** ********** Sportedző B U19

********** ********** Testnevelő tanár D U13

********** ********** Sportedző B U15

********** ********** Sportedző B U17

********** ********** Sportedző B U19

********** ********** Sportedző B U21

********** ********** Testnevelő tanár D U17

********** ********** Testnevelő tanár D U21

********** ********** Nem releváns Nem releváns U10, U11, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, Egyetemi/főiskolai

********** ********** Nem releváns Nem releváns U10, U11, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, Egyetemi/főiskolai

********** ********** Testnevelő tanár B U10, U11, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, Egyetemi/főiskolai

********** ********** Testnevelő tanár D U19

********** ********** Sportedző B U15

********** ********** Nem releváns Nem releváns U19

********** ********** Nem releváns Nem releváns U21

********** ********** Nem releváns Nem releváns U17
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2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 19 454 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 50 000 Ft

Személyszállítási költségek 6 500 000 Ft

Nevezési költségek 500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 1 000 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 9 811 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 45 678 875 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 500 000 Ft

Összesen 87 493 875 Ft

2019/20 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)

78 501 699 Ft 809 296 Ft 1 618 592 Ft 80 929 587 Ft 8 992 176 Ft 89 112 467 Ft 89 921 763 Ft
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Általános Képzés

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei

(Ft)

Oktatók és a
képzésben
résztvevők

várható utazási
költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Megváltozott
munkaképességű

munkavállalók képzés
idejére szükséges

szállás költsége (Ft)

Összesen

0 Ft

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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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Versenyeztetés

'.EVAD_ROVID . ' évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj 0 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja 0 Ft

Összesen 0 Ft

'.EVAD_ROVID . ' évad - Tervezett összes versenyeztetés 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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 24 264 Ft 24 264 Ft 12 132 Ft 36 396 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

27 171 Ft 27 171 Ft 13 585 Ft 40 756 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 618 592 Ft 1 618 592 Ft 809 296 Ft 2 427 888 Ft

Összesen 1 670 027 Ft  2 505 040 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

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
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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 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: Pécs, 2019. 11. 15.
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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 jóváhagyása 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 nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 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. 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;

15. 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;

16. 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.

17. 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;
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18. 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;

19. 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, 2019. 11. 15.
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Nyilatkozat 3

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, 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

☐ 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: ..........

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: ..........

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással
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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]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással (5%) van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:

a hivatásos sporttevékenység kapcsán a Bizottság gyakorlata szerint a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a
hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység ezzel szemben minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése. A fent hivatkozott bizottsági közlemény alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai
tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett
földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és
beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett sportcélú ingatlan üzemeletetésével kapcsolatban
hasznosításáról5

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

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására.

a támogatással érintett sportcélú ingatlant kizárólagosan üzemeltetem, és annak vonatkozásában teljesül a

☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

☐ igen 
☐ nem 

[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]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei.
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☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:

a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése.8]

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. (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, 2019. 11. 15.

..........................................................
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!

4A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

5Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény
és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi
hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi
hatásúnak tekinthető.

6Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

7Lásd a 3. pont szerint!

8Lásd 5. lábjegyzet!
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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 HIVATÁSOS 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, 2019. 11. 15.

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 2019/2020-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 Röplabda

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

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Röplabda 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 Röplabda Szövetség az

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

Kelt: , 2019. 11. 15. Dr. Ács Pongrác 
elnök 

PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2017 0 Ft HUF - 65 328 000 Ft

2018 0 Ft HUF - 65 328 000 Ft

2019 543 655 Ft HUF - 64 784 345 Ft

543 655 Ft 195 440 345 Ft

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2019. július 1. - 2020. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Kelt: Pécs, 2019. 11. 15.
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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
(10300002-10564905-49020184)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum

Szarka Vivien (Edző) melléklete

Storcz Tamás (Edző) melléklete

Pokol Lajos (Edző) melléklete

Bózsa Barnabás (Másodedző) melléklete

Vásárhelyi Gábor (Másodedző) melléklete

Szarka Vivien (Edző) melléklete

Gogolákné Kiskőrösi Zsuzsanna (Edző) melléklete

Baranyai Zoltán (Edző) melléklete

Fodor Bence József (Edző) melléklete

Storcz Tamás (Edző) melléklete
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Szabó Tamás (Edző) melléklete

Bedő Gergely (Másodedző) melléklete

Dér Andrea Klára (Erőnléti edző) melléklete

Dr. Horváth Balázs (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Bálint Klaudia (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Gyöngyösi Zoltán (Vezetőedző) melléklete

Pintér Csaba (Másodedző) melléklete

Schrauff Júlia (Edző) melléklete

Magyar Liza (Technikai vezető) melléklete

Székely Barbara (Technikai vezető) melléklete

Németh Zsófia (Technikai vezető) melléklete

Kelt: Pécs, 2019. 11. 15.
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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 -100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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 -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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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 1 176 802 Ft 12 132 Ft 24 264 Ft 1 213 198 Ft 1 213 198 Ft 2 414 264 Ft 2 426 396 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 1 317 773 Ft 13 585 Ft 27 171 Ft 1 358 529 Ft 582 227 Ft 1 927 171 Ft 1 940 756 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 317 773 Ft 13 585 Ft 27 171 Ft 1 358 529 Ft 582 227 Ft 1 927 171 Ft 1 940 756 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

78 501 699 Ft 809 296 Ft 1 618 592 Ft 80 929 587 Ft 8 992 176 Ft 89 112 467 Ft 89 921 763 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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 80 996 274 Ft 835 013 Ft 1 670 027 Ft 83 501 314 Ft 10 787 601 Ft 93 453 902 Ft 94 288 915 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (43 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

xeroxscan_20190429094649.pd_1556550498.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2019-04-29 17:08:18)
3f6eca73c48ffcff9b408ff19fe529981259512b5051fb873403c537e880e71d

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_1556490689.pdf (Szerkesztés alatt, 853 Kb, 2019-04-29 00:31:29) eb6d6d387a2f2e75f3f0133c69c949565b73b78d935f495531d49faf2784a0c9

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

190729122151_0001_1564438646.pdf (Hiánypótlás, 318 Kb, 2019-07-30 00:17:26)
7713ed99fd9b023ad10711be1c1ad80de4fdae46ad3824d779e075680d8e13bc

xeroxscan_20190429111413.pd_1556550496.pdf (Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2019-04-29 17:08:16)
d02b7c78a387dbd4a68136d26ee5769779c8d4a0d44d14a4e09bfbf1d59e8628

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

xeroxscan_20190429111153.pd_1556550509.pdf (Szerkesztés alatt, 866 Kb, 2019-04-29 17:08:29)
84ba05b30f5f5418b65397f6ca59cb2eade59991f8acc26157627117c4ad860e

Aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum

szollosilucajogviszony-igazolas_1556613624.pdf (Szerkesztés alatt, 305 Kb, 2019-04-30 10:40:24)
4db262cde3a09bd5f189621430477ecb51e213f1e01eaddc6af2ec525c4c5cd4

pokoritajogviszony-igazolas_1556613629.pdf (Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2019-04-30 10:40:29)
d3afdf8f7165301344e39276f8fc0e2941e4c90f48e13a77cadb85d56f298f3b

ujhelyibettinajogviszony-igazolas_1556613635.pdf (Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2019-04-30 10:40:35)
5b37a2879ebf199ad27162612b8981aab190dc1f8bcd2c0fabe47a5e2362f520

posadriennjogviszony-igazolas_1556613641.pdf (Szerkesztés alatt, 247 Kb, 2019-04-30 10:40:41)
0054dfae1bae5f5bec08e01bf2f8f4a02338ea9901f37a05461e6ef3a2228cd7

pestiszilviajogviszony-igazolas_1556613646.pdf (Szerkesztés alatt, 258 Kb, 2019-04-30 10:40:46)
8de88914edae4833976d4b49633dbbdc0351b33957162ff4894597a0f2bc2ac9

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

190726110416_0001_1564468577.pdf (Hiánypótlás, 678 Kb, 2019-07-30 08:36:17)
41389330b157d9a0669b252008ac588a69c77468e248aea1144b3bdb0d9778bb

190425095247_0001_1556490542.pdf (Szerkesztés alatt, 706 Kb, 2019-04-29 00:29:02)
dc0d936f5611675924f77e99d1a27e4b765285e996e727dc970e92d78810ae36

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (10300002-10564905-
49020184)

190429115347_0001_1556550483.pdf (Szerkesztés alatt, 150 Kb, 2019-04-29 17:08:03)
3b5f3fd003df6c45b792463266203d2653839128955361b6ad5447a972e42416

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

koztart_opten_kerelem_001_01227_201_1555948346.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2019-04-22 17:52:26)
6efce6e2b82aeee4e8285261cbfbd1abf2f8a7db9274d41c7db6ed78e0c5722f

koztart_opten_kerelem_002_01227_201_1564439017.pdf (Hiánypótlás, 40 Kb, 2019-07-30 00:23:37)
c20f67844a0b172ac7aab4bc2a17fcc25c9ca84914fe67fb0db6db62e8d721b3
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2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

xeroxscan_20190429111254.pd_1556550504.pdf (Szerkesztés alatt, 571 Kb, 2019-04-29 17:08:24)
198e206f8d2302b589466462c65eb809c52c5260fb815d4c1e0ec1f6b1590fa1

Storcz Tamás (Edző) melléklete

storcztamasedzoibizonyitvany_1556142017.jpg (Szerkesztés alatt, 957 Kb, 2019-04-24 23:40:17)
fc92c54d793d1244b5145be64bd103c0d6f95ad3a1371bfbf3db5a604444f688

Szarka Vivien (Edző) melléklete

szarkavivienn_1556142069.jpg (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2019-04-24 23:41:09) 806f6c51512666febcaeec247c5df1296e61611e3275094f924c5cde49a3ee89

Vásárhelyi Gábor (Másodedző) melléklete

vasarhelyigabor_1525000621_1556040021.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-23 19:20:21)
bff1ffe3acddb48eb492f8b8e9557efbacdd60fb3320f8b67214031f69f20ab8

Pokol Lajos (Edző) melléklete

pokollajos_1525000512_1556045260.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2019-04-23 20:47:40)
a7f1364f0b8d5f7bde2a236502ad72f11a898b176bfc5816f570b4dd52bc23e1

Bózsa Barnabás (Másodedző) melléklete

bozsabarnabas_1525000588_1556045304.jpeg (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2019-04-23 20:48:24)
469029cb210ac0868710024ab6c2926cd82ca07555bd5116a786697bf6a5e7e8

Gogolákné Kiskőrösi Zsuzsanna (Edző) melléklete

gogolakzsuzsanna_1525000529_1556045382.jpg (Szerkesztés alatt, 177 Kb, 2019-04-23 20:49:42)
6361f3165ac0664121952dc0eec78f6cd9cff9e06ff90c6116e89df9c3ec3638

Storcz Tamás (Edző) melléklete

storcztamasedzoibizonyitvany_152500_1556045425.jpg (Szerkesztés alatt, 957 Kb, 2019-04-23 20:50:25)
fc92c54d793d1244b5145be64bd103c0d6f95ad3a1371bfbf3db5a604444f688

Szabó Tamás (Edző) melléklete

szabotamasedzoibizonyitvany_1525000_1556045447.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2019-04-23 20:50:47)
911befb69493c3dea2c957060a58317744b1e80c218343808b681f298d84ba88

Bedő Gergely (Másodedző) melléklete

bedogergelytestnevelo.pd_1525000601_1556045461.pdf (Szerkesztés alatt, 634 Kb, 2019-04-23 20:51:01)
36ee50897953cb7f7ba1740c34944c2a28c576eda35e73e1e55f97b8220e3447

Gyöngyösi Zoltán (Vezetőedző) melléklete

gyongyosizoltanedzoibizonyitvany_15_1556045490.jpg (Szerkesztés alatt, 576 Kb, 2019-04-23 20:51:30)
b3bc6203157ee9843e8787bb1ce86b53b76a68ac29c873dc4258e38fcf98eb40

gyongyosizoltankozgazdasagidiplo_15_1556045496.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-23 20:51:36)
cc06b682e8a12ba18615aed7941b5805b853293b5dd924b38a2e2f03b9e534a4

gyongyosizoltantanaridiploma_152501_1556045501.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-23 20:51:41)
27456aa78748ca8127532c39fd830df985830e58d87dbcfe40abcb27e2bda4f4

Baranyai Zoltán (Edző) melléklete

baranyaiz.edzoibiz_1564340360.jpg (Hiánypótlás, 781 Kb, 2019-07-28 20:59:20) 3d1e8af6187f14789b80686a976098e196f48ec9960f5eadf35c9cd785dd299e

baranyaizoltan_1556095794.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2019-04-24 10:49:54) 6dd9de7ffb6a8d4e243e55b6d5e98f29ae4b01bb1d494544b81a586af448c429

Fodor Bence József (Edző) melléklete

fodorb.edzoibiz1_1564340499.jpg (Hiánypótlás, 176 Kb, 2019-07-28 21:01:39) 4615a39aebf750e614a3df251d9f63fe218a44980e8f02a88b4b96c1bb8909fa

fodorb.edzoibiz2_1564340506.jpg (Hiánypótlás, 140 Kb, 2019-07-28 21:01:46) e729f5a003369e6ee664b29ba8e3e3669b8b08eaed8a3a64b4175d8d26408f7e
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fodorbencejozsef_1556095826.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2019-04-24 10:50:26) 318d8ff18b50bd85d8b319da2cb9886efd09f2eeef3a9aa39eaaec39deee8bee

Pintér Csaba (Másodedző) melléklete

pintercsaba-radnotigimnazium_1556045756.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2019-04-23 20:55:56)
1a5110634a252590db04ce6c47561d75e0b00e885148ea50467ac2fd25c32eff

Schrauff Júlia (Edző) melléklete

schrauffj.edzoibiz_1564340708.pdf (Hiánypótlás, 1012 Kb, 2019-07-28 21:05:08) 7f238b748f99628964898b23af3c19c500bc5850b209c753fb58a991ea2de47f

schrauffjuliaaliz_1556095844.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2019-04-24 10:50:44) dcd53a4707a0e9f35edbf0497ac5b04a461ea83eb286b3be6e495a95be1b8e6c

Dér Andrea Klára (Erőnléti edző) melléklete

diplomaderandrea_1556198824.pdf (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2019-04-25 15:27:04)
1fc4af73d2c2d309a959b51b4012ee1b99650e8422a544eeba045fd0cd07e6d6

derandreaklaravisszaigazolasmrs_1564420745.jpg (Hiánypótlás, 65 Kb, 2019-07-29 19:19:05)
2b49eaf0be89136da6f9f19ec3f145e6970c14dec83387857a808c8fb901aaad

portikadam01_1556094027.jpg (Szerkesztés alatt, 186 Kb, 2019-04-24 10:20:27) e8952aac5b278cd04db4d05c8668e9af33368b072a4d9de6faf96adb3e35b4a7

portikadam02_1556094037.jpg (Szerkesztés alatt, 127 Kb, 2019-04-24 10:20:37) 997d9cdbbe58151ef990aa3b890abbd414a8f188533a948acadb164c59569bb0

Szarka Vivien (Edző) melléklete

szarkavivien-edzoibizonyitvany_1556094122.jpg (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2019-04-24 10:22:02)
6c00f4b04ce1df9e73a768289c99b62580bcff8638c51b475a1784a03d29cb98

bajipeterabraham_1556095780.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2019-04-24 10:49:40) 167c1cb584b7b4fc38323a7c2a2b8ef3a0abc73c50f42eddc530114481afb0fc

gunyaferenc_1556548648.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-29 16:37:28) 73444c954bbe18d414f7944ac0420a029f087888c230e97d0a6e91dc6dac6e67
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