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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

Bajnoki osztály:

NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

19940681-1-02

Bankszámlaszám

11731001-20051060-

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás egyetemi és önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás kiegészítő támogatás, államháztartásból eredő 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:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

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
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E-mail cím

ptepeac@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Cziráki Tamás

Mobiltelefonszám
+36 30 825 96 75

E-mail cím
tamas.cziraki@aduedosport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
PTE Egyetemi csarnok

Létesítmény tulajdonosa
Pécsi Tudományegyetem

Létesítmény üzemeltetője
Pécsi Tudományegyetem

Átlagos heti használat (óra)
20

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

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 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

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

2015

2016

2017

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
Működési költségek

2017-11-27 20:56

2015
10,71 MFt

2016
18,81 MFt

2017
25 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

5 000 008 Ft

100 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

10 221 662 Ft

204 433 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

2 088 560 Ft

41 771 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

107 273 881 Ft

2 145 478 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

29 999 954 Ft

599 999 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj

2017-11-27 20:56
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-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 2017/18as 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 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club megkapta a Pécsi Tudományegyetem felhatalmazását és támogatását a jelenleg az Egyetem vagyonkezelésében lévő Sport utcai
csarnoképület hasznosítására. PEAC tervei között szerepel, hogy a meglévő csarnoképület felújításával, és egy komplett kézilabda csarnok hozzáépítésével olyan
multifunkciós létesítményt hozzon létre, mely létesítmény az alábbi szolgáltatások nyújtásához, tevékenységek végzéséhez biztosít feltételeket: • sportágak edzései: o
kézilabda o asztalitenisz o vívás o szivacs kézilabda o kosárlabda o röplabda o csörgőlabda – parasport o ülőröplabdázás – parasport o kerekesszékes kosárlabda –
parasport o tollaslabda • testnevelés o PTE (elsősorban ETK, KTK, ÁJK, MK, igény szerint a többi kar is) o iskolai és diák rendezvények • tömegsport (bajnokság,
sportnap, sportéjszaka, szabadidő sport, stb.) • egyéb nem sportjellegű rendezvények (kulturális, turisztikai, koncertek, kiállítások, stb.) • Pécs városa kiemelt
beruházási területként tekint és tekintett a Sport utca környezetére (EKF beruházások, rendelő felújítás), a Sport utca ingatlan kiegészítő elemként megjelenhet mind
az Egyetem (Tudásközpont, Vasvári, ÁJK, KTK, MK), mind a város (Zsolnay Negyed, Kodály Központ) konferencia kínálatában (konferencia helyszín cégeknek, sport
kikapcsolódási lehetőséggel) A fenti sportlétesítmény kialakítására a PEAC már jóváhagyott támogatással rendelkezik a Magyar Asztalitenisz Szövetségtől 50 MFt
értékben, valamint a Vívó Szövetség is további 50 MFt-os forrást szavazott meg egyesületünk számára a 2015-ös évre, szintén erre a projektre. Ezen felül pedig
maga az Egyetem további 100 MFt-ot bocsát rendelkezésünkre támogatási szerződés keretében a 2015-ös és a 2016-os évben a Sport utcai ingatlan hasznosítási
terveinek megvalósítására. Ezen komplex beruházás keretében kértük és kaptuk meg a Magyar Kézilabda Szövetség elvi állásfoglalását a projekt támogatásáról.

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
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

789

Filó Csilla

EKHO

8

12

173 035 Ft

34 607 Ft

2 491 704 Ft

Edző

1312

Lipcsik Zoltán

EKHO

8

12

27 037 Ft

5 407 Ft

389 333 Ft

Tech. Vezető

Tumpek Nikolett

EKHO

8

12

173 035 Ft

34 607 Ft

2 491 704 Ft

Masszőr

Faragó Bálint

EKHO

8

12

86 517 Ft

17 303 Ft

1 245 845 Ft

Sportm.társ

Farkas György

EKHO

8

12

56 777 Ft

11 355 Ft

817 589 Ft

Edző

1575

Székely Katalin

EKHO

2

10

43 259 Ft

8 652 Ft

519 108 Ft

Kapusedző

Beszerzés
folyamatban

Hámori Réka

EKHO

4

10

17 303 Ft

3 461 Ft

207 636 Ft

Erőnléti edző

Bibó Alpár

EKHO

2

10

10 815 Ft

2 163 Ft

129 780 Ft

Ügyv. Elnök

Dr. Ács Pongrác

EKHO

8

12

108 147 Ft

21 629 Ft

1 557 317 Ft

56

102

695 925 Ft

139 185 Ft

9 850 015 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

Filó Csilla

1969-01-16

C

Lipcsik Zoltán

1969-10-01

C

Tumpek Nikolett

1995-05-13

N.r.

Faragó Bálint

1987-12-23

N.r.

Farkas György

1963-04-27

N.r.

Székely Katalin

1981-07-18

C

Hámori Réka

1996-10-23

D

Bibó Alpár

1988-07-12

N.r.

Dr. Ács Pongrác

1976-12-15

N.r.

2017/18 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)

4 850 008 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

5 000 008 Ft

5 000 008 Ft

9 950 015 Ft

10 000 015 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai eszközök

Dvd felvevő lejátszó

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Informatikai eszközök

Videó kamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Informatikai eszközök

Laptop

db

1

250 000 Ft

250 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő

db

1

11 045 725
Ft

11 045 725 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

30

15 000 Ft

450 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

30

15 000 Ft

450 000 Ft

Sporteszköz

Csörgőlabda kapu

db

2

900 000 Ft

1 800 000 Ft
14 295 725 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Dvd felvevő lejátszó

Az edzésmunka megkönnyítése érdekében szükséges beszerzés

Videó kamera

Az edzésmunka megkönnyítése érdekében szükséges beszerzés

Laptop

Az adminisztrációs tevékenység megkönnyítése érdekében szükséges beszerzés

Mikrobusz 8+1 fő

Sportolóink gyors és rugalmas szállítása érdekében szükséges

mérkőzésgarnitúra

Sportfelszerelések a csörgőlabda csapatok számára

kézilabda cipő

Sportfelszerelések a csörgőlabda csapatok számára

Csörgőlabda kapu

Csörgőlabda kapuk beszerzése

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

9 915 013 Ft

102 217 Ft

204 433 Ft

10 221 662 Ft

4 380 712 Ft

14 500 158 Ft

14 602 375 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB

Multifunkciós sportcsarnok tervezése - II. ütem

2017-07-01

2017-09-30

2017-09-30

2 921 000 Ft

TEB

Multifunkciós sportcsarnok építése - II. ütem

2017-08-01

2018-05-31

2018-05-31

150 030 184 Ft
152 951 184 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Multifunkciós sportcsarnok
tervezése - II. ütem

7622
Pécs
Jókai utca
49

18904

önkormányzati

Új engedélyezési tervdokumentáció vált szükségessé,
ennek az áttervezési költségét takarja ezen projektelem

Multifunkciós sportcsarnok építése
- II. ütem

7622
Pécs
Jókai utca
49

18904

önkormányzati

Az egy év alatt jelentősen megemelkedett piaci anyagés munkadíjak miatt vált szükségessé egy kiegészítő II.
ütem pályázata költségvetési tartalékkal

2017/18 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.

2 025 903 Ft

20 886 Ft

41 771 Ft

2 088 560 Ft

895 097 Ft

2 962 771 Ft

2 983 657 Ft

Utóf.

104 055 664 Ft

1 072 739 Ft

2 145 478 Ft

107 273 881 Ft

45 974 520
Ft

152 175 662 Ft

153 248 401 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Bajnokságban szereplő csapatok

U7

0

0

0

U8

0

0

0

U9

0

0

0

U10

0

1

0

U11

0

0

1

U12

0

0

0

U13

0

0

0

U14

0

0

0

serdülő

6

1

0

ifjúsági

17

8

3

egyetemi/főiskolai

20

20

2

43

30

6

diákolimpia
ÖSSZESEN
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Tape

Ifjúsági

db

100

618 Ft

61 800 Ft

Gyógyszer

Arnika Zselé

Ifjúsági

db

10

1 545 Ft

15 450 Ft

Gyógyszer

Sporty Cool

Ifjúsági

db

10

1 421 Ft

14 210 Ft

Gyógyszer

Fagyasztó spray

Ifjúsági

db

10

1 545 Ft

15 450 Ft

Gyógyszer

jégakku

Ifjúsági

db

10

865 Ft

8 650 Ft

Gyógyszer

jégtömlő

Ifjúsági

db

5

2 472 Ft

12 360 Ft

Gyógyszer

ragtapasz

Ifjúsági

db

20

927 Ft

18 540 Ft

Gyógyszer

géz

Ifjúsági

db

2

927 Ft

1 854 Ft

Gyógyszer

masszázs olaj

Ifjúsági

db

10

2 163 Ft

21 630 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

Ifjúsági

db

10

2 163 Ft

21 630 Ft

Gyógyszer

bemelegítő krém

Ifjúsági

db

4

2 781 Ft

11 124 Ft

Gyógyszer

lemosó spray

Ifjúsági

db

2

2 163 Ft

4 326 Ft

Gyógyszer

ló krém

Ifjúsági

db

2

3 399 Ft

6 798 Ft

Gyógyszer

tape ragasztó spray

Ifjúsági

db

4

2 163 Ft

8 652 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezé
s

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Egyetemi
sportcsarnok

Ifjúsági

3 708 Ft

120

9

1080

4 004 640 Ft

Kővágószőlős,
tornaterem

Ifjúsági

2 472 Ft

12

9

108

266 976 Ft

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

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Technikai vezető

Nagy Dóra

EKHO

8

12

185 402 Ft

37 080 Ft

2 669 789 Ft

Sportmunkatárs

Nagy Tamás

EKHO

8

12

92 701 Ft

18 540 Ft

1 334 894 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

Vajda Kornél

EKHO

8

10

216 303 Ft

43 261 Ft

2 595 636 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban

Brand Réka

EKHO

6

10

61 801 Ft

12 360 Ft

741 612 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Technikai vezető

Schwara László

EKHO

8

10

61 801 Ft

12 360 Ft

741 612 Ft

Sportmunkatárs

Iván Viktória

EKHO

4

12

77 251 Ft

15 450 Ft

1 112 414 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Nagy Dóra

1975-08-02

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági

Nagy Tamás

1995-08-29

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági

Vajda Kornél

1979-12-29

C

Nem rel.

Ifjúsági

Brand Réka

1996-06-27

D

Nem

Ifjúsági

Schwara László

1939-07-05

Nem rel.

Nem rel.

Egyetemi/főiskolai, Ifjúsági

Iván Viktória

1976-09-18

Nem rel.

Nem rel.

Serdülő, U10

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

7 725 092 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

222 474 Ft

Személyszállítási költségek

3 831 645 Ft

Nevezési költségek

61 801 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 160 927 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

92 701 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

4 271 616 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

5 871 070 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

9 195 958 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

32 433 284 Ft

2017/18 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)

29 099 955 Ft

300 000 Ft

599 999 Ft

29 999 954 Ft

3 333 328 Ft

33 033 283 Ft

33 333 282 Ft
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Általános Képzés
2017/18 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

2017/18 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
2017/18 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

2017/18 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

100 000 Ft

100 000 Ft

50 000 Ft

150 000 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

204 433 Ft

204 433 Ft

102 217 Ft

306 650 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

41 771 Ft

41 771 Ft

20 886 Ft

62 657 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

2 145 478 Ft

2 145 478 Ft

1 072 739 Ft

3 218 217 Ft

Utánpótlás-nevelés

599 999 Ft

599 999 Ft

300 000 Ft

899 999 Ft

Összesen

3 091 681 Ft

4 637 522 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

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

Tárgyi utófinanszírozott

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, 2017. 11. 27.

2017-11-27 20:56

15 / 29

be/SFPHP01-05124/2017/MKSZ
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;
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, 2017. 11. 27.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) 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 közhasznú 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: kiegészítő támogatás, államháztartásból eredő 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: egyetemi és önkormányzati támogatás

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- 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 teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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, 2017. 11. 27.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi 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, 2017. 11. 27.

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 2017/2018-as 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, 2017. 11. 27.
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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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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-19 11:17:56
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-22 16:56:08
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-22 16:56:13
Feltöltés / Megtekintés

(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-19 12:33:30
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-20 08:27:28
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-20 08:27:31
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-20 08:27:34
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:
2017-11-20 09:57:27
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:
2017-09-21 17:12:48
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-09-26 08:27:32
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-09-26 10:58:01
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-09-26 10:58:05
Feltöltés / Megtekintés

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-09-26 10:58:27
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-09-26 10:58:34

2017-11-27 20:56

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2017-09-26 10:58:07
Feltöltés / Megtekintés

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:
2017-11-22 10:57:33
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 35
Utolsó feltöltés:
2017-09-26 10:58:12
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-09-26 10:58:17
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-09-26 10:58:32
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-09-26 10:58:34
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-09-26 10:58:24
Feltöltés / Megtekintés

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-09-26 10:58:33

Kelt: Pécs, 2017. 11. 27.

2017-11-27 20:56
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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

Teljes szakember állomány

fő

-

0

0

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

-

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

-

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

-

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:

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

0

0%

U18

fő

-

0

0

0%

U17

fő

-

0

0

0%

U16

fő

-

0

0

0%

U15

fő

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

-

-

-

0

0

0%

Egyéb indikátorok

2017-11-27 20:56
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

4 850 008 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

5 000 008 Ft

5 000 008 Ft

9 950 015 Ft

10 000 015 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

115 996 580 Ft

1 195 842 Ft

2 391 682 Ft

119 584 103 Ft

51 250 329 Ft

169 638 591
Ft

170 834 433 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 915 013 Ft

102 217 Ft

204 433 Ft

10 221 662 Ft

4 380 712 Ft

14 500 158 Ft

14 602 375 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

2 025 903 Ft

20 886 Ft

41 771 Ft

2 088 560 Ft

895 097 Ft

2 962 771 Ft

2 983 657 Ft

- ebből utófinanszírozott

104 055 664 Ft

1 072 739 Ft

2 145 478 Ft

107 273 881 Ft

45 974 520 Ft

152 175 662
Ft

153 248 401 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

29 099 955 Ft

300 000 Ft

599 999 Ft

29 999 954 Ft

3 333 328 Ft

33 033 283 Ft

33 333 282 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

149 946 543 Ft

1 545 842 Ft

3 091 681 Ft

154 584 065 Ft

59 583 665 Ft

212 621 889
Ft

214 167 730 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-11-27 20:56

Tárgyi
35 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
55 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (120 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat9_1493748627.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2017-05-02 20:10:27) 7ef29d5ff1ceba622678c4b63ff71e23f30ea3c74d116c57df650acd204defaa
skmbt_c25017092008060_1505888848.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-20 08:27:28)
7641d361e2d7f1bd947ba91dcdce90d718087d9376489569c6d5c99b50756e0b
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_1492872968.pdf (Szerkesztés alatt, 853 Kb, 2017-04-22 16:56:08) eb6d6d387a2f2e75f3f0133c69c949565b73b78d935f495531d49faf2784a0c9
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
pteszerzodes_1505817220.pdf (Hiánypótlás, 4 Mb, 2017-09-19 12:33:40) d014f85d494158943ed281e299c1a1c31831ee9784ea48479bfa8ec2f9275f24
peac_nullas_201704_1493748729.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-05-02 20:12:09)
fad7160b9b22c2ae2c01b4cdd5d0955fdc4c8c494be7905438195ac25b4a2851
teremberletiszerzodes2017_1506407252.pdf (Hiánypótlás, 727 Kb, 2017-09-26 08:27:32)
bc7394dcabc15cd111176678b5a29913b0b6db8a63ba0bf49276d682efaa7121
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
pecsitorvenyszekikivonat20170918_1506416304.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-26 10:58:24)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
bevetelek_2017_peaccsarnok_1506008181.xlsx (Hiánypótlás, 12 Kb, 2017-09-21 17:36:21)
75d6ac3c3650f4970a8597cfabc2157afde46e81c70136e9188ac84dce7fe7ae
bevetelek_2016_peaccsarnok_1493748875.xlsx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-05-02 20:14:35)
bee742e7b6e69498f46d75d5e843f29afa2c3a151b685a5df5f1d0a9f4deb9ff
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
pecsitorvenyszekikivonat20170918_1506416297.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-26 10:58:17)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
jokaiutcaicsarnok_20170919_1506008036.xls (Hiánypótlás, 351 Kb, 2017-09-21 17:33:56)
59e4629b6ef816e320d255190dbd4b6d15486db8646ad8810b0f253db12e666d
csarnok_utemezes_1493748897.xlsx (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2017-05-02 20:14:57)
50648f76bd46320ce22b0ce4e2e428218989d435c07d014a4eb441b8537ad3d8
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
jokai_kihasznaltsag_terembeosztas_1506007469.xlsx (Hiánypótlás, 26 Kb, 2017-09-21 17:24:29)
2eda180a12a356755f5e2c2a6677d264b34452ea219fcf70400c8def272ad0cb
(1)pecsitorvenyszekikivonat20170918_1506416314.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-26 10:58:34)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
jokai_kihasznaltsag_terembeos_1493749000.xlsx (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-05-02 20:16:40)
2eda180a12a356755f5e2c2a6677d264b34452ea219fcf70400c8def272ad0cb
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
pecsitorvenyszekikivonat20170918_1506416312.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-26 10:58:32)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
peacjokaimoraltalanosiskola_1506008676.docx (Hiánypótlás, 110 Kb, 2017-09-21 17:44:36)
4c6cafe4d1ee75edc1aaea57effe80ca0187a209efa9acc69689d90d6ace6ed2
peacjokaimoraltalano_1493749083.docx (Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2017-05-02 20:18:03)
9192f5d1501d9790e3fe9d9dd5879450d41b942e29ec3d695c0be35f12564d02
Egyéb dokumentumok
peacpecspte_1505814243.pdf (Hiánypótlás, 539 Kb, 2017-09-19 11:44:03) a7edabd8eaa2c0e34319a25f1af83a5f841277540ff4bd312e6b91d67a11f26a
kerelem_taoszandeknyilatkozathoz_m_1506007344.doc (Hiánypótlás, 34 Kb, 2017-09-21 17:22:24)
81acb4bd432fcf120f05fa1ff19115269ad03d212d5c9f58df8a2c13da360d22
kerelem_onero_mksz_20170921_csarnok_1506007401.doc (Hiánypótlás, 33 Kb, 2017-09-21 17:23:21)
8f484443cced6df98cf1c86f8fe7dffd90feae7e39f12166b94ada553655fed4
tervezesiszerzodespeac-apmjokai_1505888873.docx (Hiánypótlás, 28 Kb, 2017-09-20 08:27:53)
cf0f874e4aa8bea2d5f5e258dfdcf2a4437fe7c055d1e11f457353e791b73da4
tervezesiszerzodeskivitelipeac-a_1505888880.docx (Hiánypótlás, 32 Kb, 2017-09-20 08:28:00)
cb0cce141fc284578303313267b18ac4b2d0959f19a30a603770a6e6b703c339
kerelem_mksz_20170926_1506449983.doc (Hiánypótlás, 36 Kb, 2017-09-26 20:19:43)
b19b0ec516f19f046cfd99e2fed5de38ca745661917bbb55ad24e338d03dea78
kerelemkiegeszites_peackezilabdacs_1511168230.pdf (Kér. kieg. szerk., 190 Kb, 2017-11-20 09:57:10)
34faa79f1acf8c5b8127c0c7a24b53397de7151deb3b86750f2ddff980ff66b9
jokaiutcaicsarnok_koltsegvetes_ta_1511168247.xls (Kér. kieg. szerk., 279 Kb, 2017-11-20 09:57:27)
818dfc443e238dd117e84f1572f4693c587ce2b45bb3762967bc558b11941704
nyilatkozat_1505979976.pdf (Hiánypótlás, 295 Kb, 2017-09-21 09:46:16) 54c5c2d0c030e83975fe40bbd48e3a4df555f2e63024992555aad3db5acf1e1b
vas6-ar-1082434-eredeti_1506407192.pdf (Hiánypótlás, 93 Kb, 2017-09-26 08:26:32)
37f8944942833825f40d7ca00cabac00af59c242eea4b7d4ad5c7568906b937d
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EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat9_1493748623.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2017-05-02 20:10:23) c7e26f0c100e17f9bf5735c810dfcd18b43d2cf5e6b52bffcd6f5396f2b889ee
skmbt_c25017092008060_1505888851.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-20 08:27:31)
7641d361e2d7f1bd947ba91dcdce90d718087d9376489569c6d5c99b50756e0b
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
pecsitorvenyszekikivonat_1492872979.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-22 16:56:19)
ee2fe93040ee0510ca4480b2792dfe83477b5d2253502d91647e966639ee821e
pecsitorvenyszekikivonat20170918_1505812676.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-19 11:17:56)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kezihianypotlas_1505817210.xls (Hiánypótlás, 30 Kb, 2017-09-19 12:33:30) 90f56d24e553537ad03ac27d2ba327bba465cd32842b4a38472006a747d4fd2b
peac_nullas_201704_1493748638.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-05-02 20:10:38)
fad7160b9b22c2ae2c01b4cdd5d0955fdc4c8c494be7905438195ac25b4a2851
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
skmbt_c25016042614110_1506007592_1506007723.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-21 17:28:43)
24ff9f6d5f33fa1d407c44b254109cefbd5c8810da52129e89b56b413945d21f
pecsitorvenyszekikivonat20170918_1506416313.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-26 10:58:33)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
skmbt_c25016042614110_1493749090.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 20:18:10)
24ff9f6d5f33fa1d407c44b254109cefbd5c8810da52129e89b56b413945d21f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
peac_nullas_201704_1492872973.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-04-22 16:56:13)
fad7160b9b22c2ae2c01b4cdd5d0955fdc4c8c494be7905438195ac25b4a2851
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat29_1493748620.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2017-05-02 20:10:20) 1a0d54db9a91031bca9e7fb2698116e00fdafd4f97925292d716c0ee16dad3ce
skmbt_c25017092008060_1505888854.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-20 08:27:34)
7641d361e2d7f1bd947ba91dcdce90d718087d9376489569c6d5c99b50756e0b
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
pecsitorvenyszekikivonat20170918_1506416287.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-26 10:58:07)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
engedely_erdemi_dontes_1493749055.pdf (Szerkesztés alatt, 812 Kb, 2017-05-02 20:17:35)
b2f92d7184687ee647412dc6dbcbc9831743835dae5cad457c06b171243ffb4e
engedely_hatarozat_jogerqre_emelese_1493749055.pdf (Szerkesztés alatt, 395 Kb, 2017-05-02 20:17:35)
1661cfe2b9cda313b47c4cd3b871a4183c8625022db970d7ff4d1969421fdae4
hatarozat_jogerqre_emelese_1505926229.pdf (Hiánypótlás, 974 Kb, 2017-09-20 18:50:29)
f9771a0c32c6936977f62c89038398d25a8958708d65490335402cd341c5fd84
erdemi_dontes_1505812708.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-19 11:18:28) 85f6800b2734d37f3ba9212655c8b756d251a22f634ce94106a164769a6f779d
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
pecsitorvenyszekikivonat20170918_1506416314.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-26 10:58:34)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
engedely_erdemi_dontes_1493749050.pdf (Szerkesztés alatt, 812 Kb, 2017-05-02 20:17:30)
b2f92d7184687ee647412dc6dbcbc9831743835dae5cad457c06b171243ffb4e
engedely_hatarozat_jogerqre_emelese_1493749050.pdf (Szerkesztés alatt, 395 Kb, 2017-05-02 20:17:30)
1661cfe2b9cda313b47c4cd3b871a4183c8625022db970d7ff4d1969421fdae4
hatarozat_jogerqre_emelese_1505926227.pdf (Hiánypótlás, 974 Kb, 2017-09-20 18:50:27)
f9771a0c32c6936977f62c89038398d25a8958708d65490335402cd341c5fd84
erdemi_dontes_1505812704.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-19 11:18:24) 85f6800b2734d37f3ba9212655c8b756d251a22f634ce94106a164769a6f779d
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
skmbt_c25016042614110_1506007592.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-21 17:26:32)
24ff9f6d5f33fa1d407c44b254109cefbd5c8810da52129e89b56b413945d21f
pecsitorvenyszekikivonat20170918_1506416285.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-26 10:58:05)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
skmbt_c25016042614110_1493749029.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 20:17:09)
24ff9f6d5f33fa1d407c44b254109cefbd5c8810da52129e89b56b413945d21f
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
pecsitorvenyszekikivonat20170918_1506416307.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-26 10:58:27)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
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tulajdonilap_01_1493749013.pdf (Szerkesztés alatt, 154 Kb, 2017-05-02 20:16:53) 955563fc1b1f2846cd2c776fe1e2d85b2f658e967ab54628239906d887685f54
tulajdonilap_02_1493749014.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2017-05-02 20:16:54) 819801a6f36c66593368ed479e235214beec66a2a25eb17ecd0afbfa65386db0
tulajdonilap_1493749014.pdf (Szerkesztés alatt, 290 Kb, 2017-05-02 20:16:54) 378a3fdce5f2d489a26b335fd31160c9b97d9256c9b210cfe63a1ddd36299871
terkepmasolat_1493749034.pdf (Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2017-05-02 20:17:14) f635deba8e69888c307f50383e34f8611ab3e242375392cf71923288c9c36ff6
tulajdonilap_1505936671.pdf (Hiánypótlás, 13 Kb, 2017-09-20 21:44:31) 8a42729d3f0c5c236f95272a680d53319311772b6e5ecf2a1d74c6f01cc0c43b
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
skmbt_c25016042614110_1506007590.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-21 17:26:30)
24ff9f6d5f33fa1d407c44b254109cefbd5c8810da52129e89b56b413945d21f
pecsitorvenyszekikivonat20170918_1506416281.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-26 10:58:01)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
skmbt_c25016042614110_1493749025.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 20:17:05)
24ff9f6d5f33fa1d407c44b254109cefbd5c8810da52129e89b56b413945d21f
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
(1)pecsitorvenyszekikivonat20170918_1506416312.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-26 10:58:32)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
jokaiutcaicsarnok_20170919_1506008026.xls (Hiánypótlás, 351 Kb, 2017-09-21 17:33:46)
59e4629b6ef816e320d255190dbd4b6d15486db8646ad8810b0f253db12e666d
jokaiutcaicsarnok_20170919_1505888905.xls (Hiánypótlás, 351 Kb, 2017-09-20 08:28:25)
59e4629b6ef816e320d255190dbd4b6d15486db8646ad8810b0f253db12e666d
peacjokaicsarnok_1493748980.xls (Szerkesztés alatt, 121 Kb, 2017-05-02 20:16:20)
b28a24293d69249242db9beaec55bcbfa1512bcab7d5baea44c641861bfb308e
jokaiutcaicsarnok_koltsegvetes_ta_1511168237.xls (Kér. kieg. szerk., 279 Kb, 2017-11-20 09:57:17)
818dfc443e238dd117e84f1572f4693c587ce2b45bb3762967bc558b11941704
kerelemkiegeszites_peackezilabdacs_1511168254.pdf (Kér. kieg. szerk., 190 Kb, 2017-11-20 09:57:34)
34faa79f1acf8c5b8127c0c7a24b53397de7151deb3b86750f2ddff980ff66b9
jokaiutcaicsarnok_20170502_1493749110.xls (Szerkesztés alatt, 342 Kb, 2017-05-02 20:18:30)
6c115865ffeea3e6f6366208a506a991fb15c52d2446d0428654182302c17bbc
jokaiutcaicsarnok_koltsegvetes_ta_1511344653.xls (Kér. kieg. szerk., 281 Kb, 2017-11-22 10:57:33)
5d97f576cb97bdbde5da473bfa6e6b4d4ce96e7584a244482e1aef7d20e87dc2
vas6-ar-1082434-eredeti_1505909561.pdf (Hiánypótlás, 93 Kb, 2017-09-20 14:12:41)
37f8944942833825f40d7ca00cabac00af59c242eea4b7d4ad5c7568906b937d
jokaiutcaicsarnok_koltsegvetes_ta_1511263752.xls (Kér. kieg. szerk., 284 Kb, 2017-11-21 12:29:12)
e18c5688db4b2921b3e7d87b24f37ff71767ece4c5a0025d9c20788102367e80
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
statisztikaiadatlap_tornacs_2017_1506007804.pdf (Hiánypótlás, 132 Kb, 2017-09-21 17:30:04)
29898abf9e03e64051447462f243def48d979ef2c8ecdcc60c957ee0bf2fc368
tervezoi_nyilatkozat_tornacs_2017_1506007804.pdf (Hiánypótlás, 137 Kb, 2017-09-21 17:30:04)
7f8c70286451d120f0f4e39451dd6b7ed64f7ec9837086d8511664831c774c4d
2017_142_eng_rev-0_1506007810.pdf (Hiánypótlás, 421 Kb, 2017-09-21 17:30:10) 941ce1de24f16e6270e13b66c39ff1253e006d3a6fbf2158e74218322ed0daea
pecs_jokai_tornacsarnok_eng_energsz_1506007832.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-21 17:30:32)
0f938208dfbdf8ea13159a64715947edeaed3fbd53eed3f8948df5692be4f86a
zpaletgapaszmzszakile_1506007833.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-21 17:30:33) 6e634eba881ea5bc5fc7ffe4b299e8c616af44cce83a9d304b846e63e43d27bd
muszaki_leiras_jokai_tornaterem_gye_1506007836.pdf (Hiánypótlás, 678 Kb, 2017-09-21 17:30:36)
a4e10f2be89eece9f1ce9e585f1de778128a2b845e47cbee2497337a9b58f8d6
mzlers_mericz_torna_2017_1506007842.pdf (Hiánypótlás, 132 Kb, 2017-09-21 17:30:42)
3b42ef3c57ea1e24f3fb493da4be041eff6155f25819b19741d3acb1bc3c2471
szakartc_mericz_torna_2017_1506007842.pdf (Hiánypótlás, 81 Kb, 2017-09-21 17:30:42)
ca128b34e680faa88c535aa143f190580c42a3b488b74f4410428470b50c3514
1.sz.mellakletaptmanysze_1506007849.pdf (Hiánypótlás, 322 Kb, 2017-09-21 17:30:49)
d929a82e612fb9fd38e58e6a23d056f2db345615cf7df7b6a2f0b5f10d73ebd8
tmlpacsjekaiu.iskolatorna_1506007850.pdf (Hiánypótlás, 523 Kb, 2017-09-21 17:30:50)
187daab2bc70683c3a7bdfa50ff91e39700d177c97241d395ae1c770e82e7f4f
1.sz.mellaklet_1506007856.pdf (Hiánypótlás, 545 Kb, 2017-09-21 17:30:56) 5e0dba0013187b5043f5c70a59eab02e9cc3f35e62ed02d32e1a5c0e9a20a636
2.sz.mellaklethatsteralet__1506007857.pdf (Hiánypótlás, 562 Kb, 2017-09-21 17:30:57)
97d7b1aaad762a0b0d061e64bcfb00ba3f81c7a2bd27207db3cac2ace548e659
jekaiu.iskap.engzaj17.08._1506007857.pdf (Hiánypótlás, 138 Kb, 2017-09-21 17:30:57)
f67038e392d0d9ba17e94ce216d80a4fed317e76596ec96997ecd7e0a03f3a4d
engedzlyezzsitervmzszakile_1506007863.pdf (Hiánypótlás, 749 Kb, 2017-09-21 17:31:03)
27da0ce111c7df321c980dfc6cdeb0213477f3e662e0c917f21afa69d477d8de
em-01helysznrajz_1506007871.pdf (Hiánypótlás, 192 Kb, 2017-09-21 17:31:11) 04272a429971f000cc2f2ad70b009bca58682febbbe211bda363cc4a581af6f8
pecsitorvenyszekikivonat20170918_1506416292.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-26 10:58:12)
9acd82b1c306854bdd76fac1c3053a6447af49cec11acef7ac80892fd8b4a832
em-02feldszintalaprajz_1506007872.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-21 17:31:12) e1619091fb2d74b1ab4c83f89be065011f4a4f9c31f722f3153d262e71772ecb
em-03emeletialaprajz_1506007873.pdf (Hiánypótlás, 323 Kb, 2017-09-21 17:31:13)
d3b083f954b77d207898fb34ce818c10bd5ddea853be72ce9dc450ed8337268b
em-04a-ametszet_1506007873.pdf (Hiánypótlás, 357 Kb, 2017-09-21 17:31:13) 7180ca59a7cfb92fc4f70f061a090df852a735e55f7f1815e3c76abcd2d6d63f
em-05b-bmetszet_1506007873.pdf (Hiánypótlás, 361 Kb, 2017-09-21 17:31:13) 29243618807e860730f753c24d651facc5f3b219401f5636749a0a9ce2632313
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em-06c-cmetszet_1506007874.pdf (Hiánypótlás, 402 Kb, 2017-09-21 17:31:14) 2db4dabbff4e7b8707484cee266438ba952d785cd119da96f2d3dc8751589e68
em-12zptmanymagassgsz_1506007875.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-21 17:31:15)
b7a7f9d4ad3c678121dd4b8b2d4e7f017850a5ac3821f59e426a073ca8a69b0a
em-13kezzatatelihelysznra_1506007875.pdf (Hiánypótlás, 192 Kb, 2017-09-21 17:31:15)
5ee439bfce44ecb1e3dec7bf6935d1e28dc668385a274c35cb1fbd2a29c30e69
em-14kezzatatelihomlokzat_1506007876.pdf (Hiánypótlás, 812 Kb, 2017-09-21 17:31:16)
d2d21b89e9cb9b6569af8613b8613f0e086e335ff253d69dddfac9bf9d36f552
em2-07dalihomlokzat_1506007877.pdf (Hiánypótlás, 818 Kb, 2017-09-21 17:31:17) 19341b2ff8659f2b5ba33371f393eb1184fa82990f2e42da5d3f64bf64d088a5
em2-08zszakihomlokzat_1506007877.pdf (Hiánypótlás, 812 Kb, 2017-09-21 17:31:17)
bbf2e8daa871454d5c297f887eccc337f90e78de0935a1f7c3001fb91adcb35c
em2-09keletihomlokzat_1506007878.pdf (Hiánypótlás, 446 Kb, 2017-09-21 17:31:18)
6547ad63c89a27ac5de786d23feaa59ab8a3babc36d328cba56742687a85d53e
em2-10nyugatihomlokzat_1506007878.pdf (Hiánypótlás, 391 Kb, 2017-09-21 17:31:18)
c080eca5817bbb77203bf9e9fe3232e8abf5b6190f17427d9fe294328670a9a4
em2-11ltvnytervek_1506007879.pdf (Hiánypótlás, 411 Kb, 2017-09-21 17:31:19) f90fa6ea32de3bb03112549766f345d7057f6f4c983f464e44aef493b5c098f7
em-07dalihomlokzat_1506007886.pdf (Hiánypótlás, 818 Kb, 2017-09-21 17:31:26) 19341b2ff8659f2b5ba33371f393eb1184fa82990f2e42da5d3f64bf64d088a5
em-08zszakihomlokzat_1506007887.pdf (Hiánypótlás, 812 Kb, 2017-09-21 17:31:27) bbf2e8daa871454d5c297f887eccc337f90e78de0935a1f7c3001fb91adcb35c
em-09keletihomlokzat_1506007887.pdf (Hiánypótlás, 446 Kb, 2017-09-21 17:31:27)
6547ad63c89a27ac5de786d23feaa59ab8a3babc36d328cba56742687a85d53e
em-10nyugatihomlokzat_1506007887.pdf (Hiánypótlás, 391 Kb, 2017-09-21 17:31:27)
c080eca5817bbb77203bf9e9fe3232e8abf5b6190f17427d9fe294328670a9a4
0501_tornacsarnok_ac17_eng_e02_1493749105.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2017-05-02 20:18:25)
619c2725f69569281657292373a47bda0bd01057cd4598dbdc05d552f2e5d05d
0501_tornacsarnok_ac17_eng_e03_1493749105.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2017-05-02 20:18:25)
1a9ef161364e769ec22e9672d751c890c2443f193ee17ba4480ed7ff66e2f693
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
munkakori_sportmunkatars_1506006768.doc (Hiánypótlás, 37 Kb, 2017-09-21 17:12:48)
5b884c65e5fcd92ae8a3d6cbe29cd209234faa281109e6262115359498873748
diploma_1505829850.docx (Hiánypótlás, 669 Kb, 2017-09-19 16:04:10) ba9825e0910cc49361d2eae0ee71cda7516d399f3dfdd64185fb54eeddb2cd32
fenyvesikarolyedzoilicenc_146909101_1493748672.pdf (Szerkesztés alatt, 358 Kb, 2017-05-02 20:11:12)
a3d8fc5b9329e6a7d6a737370bcbd333bff0ab0f5d6151168b0c850a9b801d8c
szekelykata_1470683188_1493748723.pdf (Szerkesztés alatt, 312 Kb, 2017-05-02 20:12:03)
3198146cf9fcbc44439d3d3f043e77f47b62e9b3e4c63b72f76d2a5dd2c24415
img038_1471349529_1493748815.jpg (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2017-05-02 20:13:35)
c9dc146dec5b4049946f51e697c30f53486e7e04282f61c0ae7de2509a7bef0b
gyenisalexandrakezilabdaedzo_1493748847.pdf (Szerkesztés alatt, 382 Kb, 2017-05-02 20:14:07)
88abea56455aeddad9d7651e35911bd1c919e5eeeb9246947d9d1e366778cd54
takarobeatakezilabdaedzo_1493748847.pdf (Szerkesztés alatt, 362 Kb, 2017-05-02 20:14:07)
b6ba386d2c92dbdb20bfe26dee727fd70a74fa36a0ad7b8038ec9fb4c6d0bd0c
img_7022.jp_1493748920.jpg (Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2017-05-02 20:15:20) a83dc2e00920b762bf726a1fa86ea89ecd283b05da5782e55227736466b301fc
vk_1505909576.jpg (Hiánypótlás, 53 Kb, 2017-09-20 14:12:56) f1f555ea1c8f7fffab8a77ffbf88c538c26c80d3b6d7a3a8011921d06ffe8e9f
hamori_edzo_1505914598.pdf (Hiánypótlás, 236 Kb, 2017-09-20 15:36:38) 29ef050f501caa6c30ddaa2400b9b46b404f071231284e66f5a2699981940527
brand_edzo_1505914606.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-09-20 15:36:46) bb54c15399487eae8926eadd60bbe790386def0597c01522bf080e660daa3e64
fbbiz_1505979971.jpg (Hiánypótlás, 884 Kb, 2017-09-21 09:46:11) f01b3a36b8aa93d62fb5e32c5b16efc6aa1a0933d658125422f009665ae3df87
bizhub_c20020170921084512_1505983592.pdf (Hiánypótlás, 372 Kb, 2017-09-21 10:46:32)
d6badcfcc48b918d8fad7d7e8c8d5e35b7479786f51ed4bfe31b5c6b0619b056
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