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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Péceli Spartacus Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

PSSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

12012120201

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19831428-1-13

Bankszámlaszám

65100211-14100275-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2119

Város

Pécel

Közterület neve

Hősök útja

Közterület jellege

utca

Házszám

48

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2119

Város

Pécel

Közterület neve

Hősök útja

Közterület jellege

utca

Házszám

48

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 518 57 83

Fax

-

Honlap

www.pecel-sport.hu

E-mail cím

janos.godor@gmail.com

E-mail cím

janos.godor@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Zsadányi Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 518 57 83

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Gódor János

+36 70 518 57 83

E-mail cím
janos.godor@gmail.com

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

2016-11-30 14:29

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

3 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1 MFt

5 MFt

10 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

2 MFt

6 MFt

14 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1 MFt

1 MFt

2 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

2 MFt

2 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

7 MFt

Összesen

3 MFt

3 MFt

14 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

1 MFt

4 MFt

4 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

2 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 513 339 Ft

30 267 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 426 966 Ft

108 539 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

4 082 590 Ft

81 652 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 640 089 Ft

152 800 Ft

Általános képzés

111 675 Ft

2 234 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-11-30 14:29
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünk tagjainak létszáma az utóbbi években nagy arányban növekedett, ami főleg az utánpótlásban bekövetkezett változásoknak köszönhető. Minden
korosztályban van csapatunk. Több Bozsik tornának is otthont adunk (intézményi, egyesületi). A fiatalok jól szerepelnek, ami biztató a jövőre nézve. A felnőtt csapat
idén jutott fel a megye 2.-be és úgy néz ki az őszi bizonytalankodások után kezdi megtalálni a helyét az osztályban. Ami az egyik oldalon öröm (nagy taglétszám), a
másik oldalon komoly feladatok elé állítja az egyesület vezetőségét. Sajnálatos módon csak egy pályával rendelkezünk és az egyik kapu mögött egy kb. 1000m2-es
területtel, aminek a talaja nem igazán alkalmas labdarúgásra. Itt kell megoldani közel 150 labdarúgó edzését, mérkőzéseit, tornáit. Ez olyan leterhelés a pályának,
amit még egy sokkal jobb minőségű gyep sem tudna elviselni, nemhogy a mi évekig elhanyagolt pályánk. A közeli jövőben szeretnénk egy új pályát, amiben az
önkormányzat partner lehet. A legjobb lenne két pálya, de ha az nem megoldható jó alternatíva lehet egy utánpótlásközpont létrehozása, ahol a gyerekek megfelelő
körülmények között készülhetnek. Az öltöző épülete is nagyon elavult, ami a vizes blokkok felújítására idén mindenféleképpen szükség van.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk közel 170 sportolója használja egyetlen nagyméretű labdarúgó pályánkat és az ahoz tartozó, kisméretű edzőpálya részt. A nagy igénybevétel miatt a
pálya talaja sajos rendkívül rossz állapotban van. Már a tavalyi pályázatban is szerepelt a felújítás, de sajnos akkor a túl igénylés miatt ez nem került elfogadásra. Az
optimális megoldás a költözés lenne, de az erre irányúló tárgyalások alapján, erre rövid távon nem látunk esélyt. Így idén újra pályáznánk a pálya és az edzőpálya
felújítására. A pálya gyeplyuggatása, gyomírtása, felülvetése van terveben. Valamint az edzőpálya teljes területének újra füvesítése. A felújított edzéspályával növelni
tudnánk a Bozsik és Grassroots tornák rendezési lehetőségeit. Az épület felújítás 2. ütemében (1. ütem vizesblokk felújítás), a nyílászárók és a tető teljes cseréje
következne, valamint teljes fűtés korszerűsítést hajtanánk végre (a melegvízes bojler cseréjével együtt). A korszerűtlen (kovektoros) fűtési rendszer, valamint a rossz
nyílászárók miatt a magas rezsi költségeket nagy nehézségek árán tudjuk kifizetni. A tető több, mint 40 éves nagyobb esőknél rendszeresek a beázások, ami kisebb
javításokkal már nem orvosolható a továbbiakban. A melegvízes bojlerünk cseréje is szükséges, mert sajnos a kapacitása már nem elegendő, a játékosok
rendszeresen hidegvízben zuhanyoznak. Terveink szerint jövő tavasszal kezdődnének a felújítások.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
-

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Törekedünk a folyamatos kommunikációra és tapasztalatcserére a magasabban jegyzett klubokkal és szakemberekkel, ezáltal is segítve tehetséges fiataljaink
előrelépését. Együttműködési szerződéseket szeretnénk kötni a tehetségek patronálása céljából. Terveink között szerepel, hogy a környező országok labdarúgás
szakembereivel, egyesületeivel is szoros kapcsolatot alakítsunk ki. Ez egy közös torna megszervezésén túl közös edzőtáborozásban is megnyilvánulhat. Eddig sajnos
a korlátozott anyagi ehetőségeink miatt kevés lehetőségünk volt nemzetközi kapcsolatok építésére, de reményeink szerint ez most megváltozhat. Szoros
együttműködést kell kialakítani az utánpótlás szinten eredményes országok szakembereivel, hogy továbbképzéseinken előadott tapasztalatikat és módszereiket saját
szakembereink a lehető legnagyobb mértékben elsajátíthassák, illetve csapatainknak folyamatos lehetősége legyen minőségi megmérettetésre.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A társadalmi – gazdasági hatások széleskörűek, az eredmények rövid és hosszú távú formában is megjelenhetnek. Rövid távú hatások: az utánpótláscsapatok
versenyeztetése során a célunk, hogy a tagdíj mértéke jelképes legyen, illetve a szülők egyéni hozzájárulása minél kevesebbet tegyen ki. Ezzel a családok, játékosok
kiadásait csökkentjük, több lehetőségük marad a tanulással összefüggő egyéb kiadásaik finanszírozására. A mi városunkban is jellemző, hogy a szülők olyan
sportágat választanak gyermeküknek, ami helyben is elérhető. Sikeres pályázat esetén a felszerelések (egy részének) biztosításával a hátrányos helyzetű családok
gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani, így a családi anyagi források hiánya miatt tehetség nem veszhet el. A futballozás, a sport révén a hátrányos
helyzetű társadalmi rétegek számára is biztosítunk felemelkedési lehetőséget. A hosszú távú hatások: lényegesen nagyobb jelentőséggel bír. Utánpótlás nevelés
kiemelendő, hiszen ez később az egészségügyben egyéni megtakarítást eredményezhet. Az egészséges életmóddal, a mindennapi sportolással karbantartjuk
testünket. Számos betegséget, egészségügyi probléma kialakulását kerülhetik el az emberek. Ennek pedig az állam egészségügyre, gyógyszer támogatásra fordított
költségeire lehet rendkívül pozitív hatással. Általános társadalmi elvárás a fiatalok egészséges, mozgásban gazdag életmódra nevelése. Az itt élő családoknak
lényeges, hogy a gyerekek ellenőrzött körülmények között, egészséges testmozgással töltik a délutánt. Célunk továbbá elérni, hogy az egyesületünkben sportoló
fiatalok gondolkodását oly módon formáljuk, alakítsuk, hogy igényük legyen a testedzésre idősebb korukban is. Kialakítsuk azt az életszemléletet, hogy saját
egészségük megőrzéséért tegyenek. A csapatmunka fontosságát próbáljuk a gyerekek életében is hangsúlyozni (pl. családi kosár nap szervezése, közös részvétel
városi programokon). A sportegyesülethez tartozás akár a sportolók, akár a szurkolók részéről egyben a nagyobb közösséghez tartozást is fokozza, a sportsikerek
erősítik az identitástudatot, a lakóhelyhez, hazához kötődés érzését is. Remélhetőleg így egy egészségesebb életmóddal megismerkedett, egészségesebb
generációt sikerül kinevelnünk!
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi 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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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportfelszerelés

sporttáska

db

20

7 000 Ft

140 000 Ft

Sportegészségügyi
eszköz

hordágy

db

1

40 000
Ft

40 000 Ft

Informatikai beruházás

honlap fejlesztés

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

1

164 990
Ft

164 990 Ft

Berendezési eszköz

bojler, kazán

db

1

198 900
Ft

198 900 Ft

Pályakarbantartó gép

pályavonalzó kocsi

db

1

122 623
Ft

122 623 Ft

Pályakarbantartó gép

szivattyú

db

2

200 000
Ft

400 000 Ft

Pályakarbantartó gép

homokszóró

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

Pályatartozék

labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)

db

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Egyéb

stadionszék

db

100

6 500 Ft

650 000 Ft
2 116 513 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

sporttáska

felnőtt csapat sportfelszerelése

hordágy

a mérkőzések és edzések biztonságos megrendezéséhez szükséges

honlap fejlesztés

Informatikai beruházás.

számítógép, laptop

Informatikai beruházás.

bojler, kazán

AZ öltözőnk fejlesztésének céljából.

pályavonalzó kocsi

A pálya felkészítésének és szintentartásának eszköze lesz.

szivattyú

A pálya felkészítésének és szintentartásának eszköze lesz.

homokszóró

A pálya felkészítésének és szintentartásának eszköze lesz.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

A pálya felkészítésének és szintentartásának eszköze lesz.

stadionszék

stadionszék

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 467 939 Ft

15 133 Ft

30 267 Ft

1 513 339 Ft

648 574 Ft

2 146 780 Ft

2 161 913 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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)

Pályafelújítás

élőfüves pálya felújítása

2016-10-01

2016-11-01

2017-02-01

7 590 000
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző felújítása

2017-02-02

2017-03-01

2017-03-02

5 709 793
Ft
13 299 793
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

élőfüves pálya felújítása

élőfüves nagypályánk felújításra szorul, ahhoz, hogy a korosztályok felkészítése és versenyeztetése az eredményeihez méltó
környezetben folytatódjon tovább.

öltöző felújítása

Az öltözőépületünk tetőszerkezete, nyílászáró-, és fűtés-rendszere korszerűsítésre szorul, a mellékelt árajánlat ár/érték arányban
magasan a legjobb a beérkezett ajánlatok közül

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pályafelújítás

élőfüves pálya
felújítása

Nagy f.p.

2119
Pécel
Hősök útja
48

-

Egyéb

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

öltöző
felújítása

Öltöző

2119
Pécel
Hősök útja
48

-

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem
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2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

5 264 157 Ft

54 270 Ft

108 539 Ft

5 426 966 Ft

2 325 843
Ft

7 698 539 Ft

7 752 809 Ft

Utóf.

3 960 112 Ft

40 826 Ft

81 652 Ft

4 082 590 Ft

1 749 681
Ft

5 791 445 Ft

5 832 271 Ft

2016-11-30 14:29
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U14

Péceli SSE U14

8

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U19

Péceli SSE U19

0

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Inaktív

U19

Péceli SSE U19

16

egyéb ffi UP torna

egyéb ffi UP torna

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

9

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

19

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

27

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

32

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve
Péceli SSE U15

Létszám
16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

egyéb ffi UP bajnokság

Státusz
Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-30 14:29

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-30 14:29

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U15

Péceli SSE U15 FUTSAL

9

futsal UP torna

Aktív

U13

Péceli SSE U13 FUTSAL

13

futsal UP torna

Aktív

U19

Péceli SSE U19 FUTSAL

9

futsal UP torna

Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-30 14:29

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-11-30 14:29

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-11-30 14:29

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

gát

db

10

1 577 Ft

15 770 Ft

Sporteszköz

sorfal

db

1

47 320 Ft

47 320 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

40

3 155 Ft

126 200 Ft

Sporteszköz

mérkőzéslabda

db

10

4 732 Ft

47 320 Ft

Sporteszköz

futsal labda

db

10

4 732 Ft

47 320 Ft

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

pár

1

7 887 Ft

7 887 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

pár

1

11 830 Ft

11 830 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

pár

1

23 660 Ft

23 660 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

pár

1

35 490 Ft

35 490 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

pár

2

78 867 Ft

157 734 Ft

Sporteszköz

labdatartó háló

db

3

3 943 Ft

11 829 Ft

Sporteszköz

bója

db

10

1 972 Ft

19 720 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

db

10

1 341 Ft

13 410 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

40

1 577 Ft

63 080 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

20

7 098 Ft

141 960 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

20

7 098 Ft

141 960 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

szett

17

2 760 Ft

46 920 Ft

Sportfelszerelés

esőkabát

db

140

4 732 Ft

662 480 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska

db

10

3 943 Ft

39 430 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

20

1 183 Ft

23 660 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

2

6 309 Ft

12 618 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

2

1 577 Ft

3 154 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

5

6 309 Ft

31 545 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

40

2 366 Ft

94 640 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória
Gyógyszer

Megnevezés
fagyasztó spray

Mennyiségi egység
db

Mennyiség
5

Egységár
1 972 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
9 860 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma
/ hó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum

Sportcsarnok

5 521 Ft

16

3

265 008 Ft

SZIE Sport- és Szabadidőközpont Nonprofit Kft.

Műfüves
pálya

9 464 Ft

14

3

397 488 Ft

Fáy András Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium

Sportcsarnok

3 155 Ft

16

4

201 920 Ft

2016-11-30 14:29
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2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Pécel Város Önkormányzat

Sportcsarnok

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

3 155 Ft

40

Hónapok száma
4

Bérleti díj összesen (Ft)
504 800 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Budapesti Gazdasági Szakképzési
Centrum

A téli időszak alatt a 120 utánpótlás labdarúgónk elhelyezésére szükségünk van terembérlésre.

SZIE Sport- és Szabadidőközpont
Nonprofit Kft.

Az U14-U19 csapataink használják felkészülések és mérkőzések alkalmával. A sportpályána tartjuk továbbá az erőnléti
edzések egy részét tavasztól őszig minden korosztály számára..

Fáy András Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium

A téli időszak alatt a 120 utánpótlás labdarúgónk elhelyezésére szükségünk van terembérlésre.

Pécel Város Önkormányzat

A téli időszak alatt a 120 utánpótlás labdarúgónk elhelyezésére szükségünk van terembérlésre.

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

0366

Normál

80

12

59 150 Ft

16 562 Ft

908 544 Ft

Edző

6902

Normál

80

12

59 150 Ft

16 562 Ft

908 544 Ft

Edző

folyamatban

Normál

80

12

59 150 Ft

16 562 Ft

908 544 Ft

Egyéb

technikai vezető

Normál

80

12

59 150 Ft

16 562 Ft

908 544 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
technikai vezető

Indoklás
A korosztályok összefogása, felelős döntések meghozatala

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

0366

UEFA B

U7

6

36

6902

MLSZ D

U11

6

22

folyamatban

UEFA B

U14

6

18

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 826 937 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

9 860 Ft

Személyszállítási költségek

709 799 Ft

Nevezési költségek

157 733 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

78 867 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 369 216 Ft

2016-11-30 14:29
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

473 199 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 634 176 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

8 259 787 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

7 410 888 Ft

76 401 Ft

152 800 Ft

7 640 089 Ft

848 899 Ft

8 412 587 Ft

8 488 988 Ft

2016-11-30 14:29
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

MLSZ Grassroots "C"

1

70 000 Ft

BOSU®

1

150 000 Ft
220 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

108 325 Ft

1 117 Ft

2 234 Ft

111 675 Ft

111 675 Ft

222 234 Ft

223 351 Ft

2016-11-30 14:29
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-30 14:29
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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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

30 267 Ft

30 267 Ft

15 133 Ft

45 400 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

108 539 Ft

108 539 Ft

54 270 Ft

162 809 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

81 652 Ft

81 652 Ft

40 826 Ft

122 478 Ft

Utánpótlás-nevelés

152 800 Ft

152 802 Ft

76 401 Ft

229 201 Ft

Általános képzés

2 234 Ft

2 234 Ft

1 117 Ft

3 351 Ft

Összesen

375 492 Ft

563 239 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi
utófinanszírozott

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Általános képzé
s

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában
és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások
beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez
szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Pécel, 2016. 11. 30.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Zsadányi Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Pécel, 2016. 11. 30.
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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: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 20:31:17
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:
2016-04-29 20:31:24
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:
2016-04-29 20:31:33
Feltöltés / Megtekintés

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-11-20 21:04:51
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-24 20:34:13
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-24 20:34:44
Feltöltés / Megtekintés

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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-21 10:09:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-21 10:09:24
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-24 20:34:52
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-21 10:10:00
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-24 20:35:01
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: 13
Utolsó feltöltés:
2016-10-21 10:10:45
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-10-24 20:35:08

Kelt: Pécel, 2016. 11. 30.
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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

4

5

25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

3

4

33%

Edzőtáborok száma

db

3

3

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

2

100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

10 692 208 Ft

110 229 Ft

220 458 Ft

11 022 895 Ft

4 724 098 Ft

15 636 764 Ft

15 746 993 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 467 939 Ft

15 133 Ft

30 267 Ft

1 513 339 Ft

648 574 Ft

2 146 780 Ft

2 161 913 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 264 157 Ft

54 270 Ft

108 539 Ft

5 426 966 Ft

2 325 843 Ft

7 698 539 Ft

7 752 809 Ft

- ebből utófinanszírozott

3 960 112 Ft

40 826 Ft

81 652 Ft

4 082 590 Ft

1 749 681 Ft

5 791 445 Ft

5 832 271 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 410 888 Ft

76 401 Ft

152 800 Ft

7 640 089 Ft

848 899 Ft

8 412 587 Ft

8 488 988 Ft

Képzés

108 325 Ft

1 117 Ft

2 234 Ft

111 675 Ft

111 675 Ft

222 234 Ft

223 351 Ft

- ebből általános képzés

108 325 Ft

1 117 Ft

2 234 Ft

111 675 Ft

111 675 Ft

222 234 Ft

223 351 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

18 211 421 Ft

187 747 Ft

375 492 Ft

18 774 659 Ft

5 684 672 Ft

24 271 585 Ft

24 459 332 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-11-30 14:29

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (35 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
psse_alairasi_zsadanyi_zs_1461954684.pdf (Szerkesztés alatt, 277 Kb, 2016-04-29 20:31:24)
0e11c933b8f71fcf74e69224699d00c276ac8e66dbb80cedd56aa14b7f3460bd
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
fin_terv_psse1_1477037400.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-10-21 10:10:00) 82206ebb030d5b66882f81ddce9885f34d1faf7ab5907a0278b37cff89fef153
dok_palyazat_1462016761.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-30 13:46:01) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
lemondo_1477334101.pdf (Hiánypótlás melléklet, 135 Kb, 2016-10-24 20:35:01) 083c120e88ee0a0a622a819c2e94d52f0d32dc6b8503f25d02f85d721aa7ff56
dok_palyazat_1462016754.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-30 13:45:54) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
Egyéb dokumentumok
level_1477037345.pdf (Hiánypótlás melléklet, 17 Kb, 2016-10-21 10:09:05) 5d727d1a7edb36637f1f9c433732ea53328712906fa8dde55d68ffcea9721a4a
lemondo_1477334053.pdf (Hiánypótlás melléklet, 135 Kb, 2016-10-24 20:34:13) 083c120e88ee0a0a622a819c2e94d52f0d32dc6b8503f25d02f85d721aa7ff56
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonatfriss_1461954677.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2016-04-29 20:31:17) c2d5856232edb42ce05f5e6ed57e59ea605042f23959e2e643b487b1c54c5540
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ures_1479672291.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2016-11-20 21:04:51) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d
psse_hossz_hp_kozig_1477037335.pdf (Hiánypótlás melléklet, 149 Kb, 2016-10-21 10:08:55)
c67c4f755b32b741c05c2a34b818e207e2381ef765c31b83dfc3a7fd9d2866f3
dok_palyazat_1461954888.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 20:34:48) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_peceli_spartakus_se_19831428_1590_1461954693.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-29 20:31:33)
98d124ccc2389cfb2fa2c261656aab3c7a315b923c9cd6b23d550ca7015efe18
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
lemondo_1477334092.pdf (Hiánypótlás melléklet, 135 Kb, 2016-10-24 20:34:52) 083c120e88ee0a0a622a819c2e94d52f0d32dc6b8503f25d02f85d721aa7ff56
dok_palyazat_1462016767.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-30 13:46:07) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
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
epitesihatosag_1477037364.pdf (Hiánypótlás melléklet, 223 Kb, 2016-10-21 10:09:24)
741167234cd25d93785ba8dc754f538750db0acfed5a5c872d60459a5d7168d7
dok_palyazat_1462016776.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-30 13:46:16) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
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
lemondo_1477334084.pdf (Hiánypótlás melléklet, 135 Kb, 2016-10-24 20:34:44) 083c120e88ee0a0a622a819c2e94d52f0d32dc6b8503f25d02f85d721aa7ff56
dok_palyazat_1462016789.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-30 13:46:29) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
2016tulajdonilap_1477037354.jpg (Hiánypótlás melléklet, 168 Kb, 2016-10-21 10:09:14)
8be18b6ec770c05c15aa0b440de24977612e5570415e9f085d8f16c840d84540
dok_palyazat_1462016782.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-30 13:46:22) f0d20b3100718bde359b8529b96bbdab8584fcf8a50fc3f2a9209f5d07842177
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
vonalazo_1477037415.pdf (Hiánypótlás melléklet, 175 Kb, 2016-10-21 10:10:15) a83128bc04d98db2d2161ea8558698e8903b31c8ba87540467e8c0ed700a79e3
szivattyuarajanlat_1477037418.pdf (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2016-10-21 10:10:18)
11d63347ad0574f37e36fd7ab6190b31e3a7b797a9de285062774ca92788f8d7
pecel_ajanlatesokabat_1477037423.pdf (Hiánypótlás melléklet, 172 Kb, 2016-10-21 10:10:23)
170a9923b6d115e6428f143cd89d94be95c9c9b36c65e8f489a847ac8691cea2
pecelarajanlatbojler_1477037427.pdf (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2016-10-21 10:10:27)
e36ff260462533ddbd335e44d06792d8c607ba0a6a91687f34baca3f3d9fc8e0
laptoparajanlat_1477037433.pdf (Hiánypótlás melléklet, 738 Kb, 2016-10-21 10:10:33)
c636a2bc0d1b58048161dcd16be8ea60aa92cb89f4b96fe0b0963fb471eb6e6c
husqvarnasoesmutragyaszoro75a_1477037437.pdf (Hiánypótlás melléklet, 145 Kb, 2016-10-21 10:10:37)
5da8971726c07174fd039ad9319b831c9732996c7181bf71d6bfbaff0091ca1b
pecelsportpalyaepuletfelujitasmodos_1477037445.xls (Hiánypótlás melléklet, 56 Kb, 2016-10-21 10:10:45)
af6154cecb579f83ada415a8b8f5dfdd10c2fd0542aa5460094c043d93206dd2
pecelarajanlatbojler_1461954704.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-29 20:31:44)
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e36ff260462533ddbd335e44d06792d8c607ba0a6a91687f34baca3f3d9fc8e0
2016.04.08.fitnesz.pecel.spartacus_1461954712.pdf (Szerkesztés alatt, 748 Kb, 2016-04-29 20:31:52)
16df78810ca9c293c6f8478a771468bf44f92a48bd45df1a9ecea5dcdb042017
pecelsportpalyagepeszet_1462016730.xls (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2016-04-30 13:45:30)
849422cadda8d459476fc89eddf38494ab3da415a5d4ebe86496408997f66b4c
ajanlat_20160428szek_1462016738.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-30 13:45:38)
d2687e6fe920321d85d2746793c0b269133c73eabd7bb68599dbae2c2b33e46d
pecelspartacusgyakorlofocipalya_1462016742.pdf (Szerkesztés alatt, 267 Kb, 2016-04-30 13:45:42)
e2db36c8617edc1d57fe35e77c7c8421c4d21780627b48b919130b13ef100444
pecelspartacusfocipalyafelujitas_1462016746.pdf (Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2016-04-30 13:45:46)
47bf08a831c021a16ae79c2d29e708ec7bd5b671f6301db1705724e99aea9228
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
lemondo_1477334108.pdf (Hiánypótlás melléklet, 135 Kb, 2016-10-24 20:35:08) 083c120e88ee0a0a622a819c2e94d52f0d32dc6b8503f25d02f85d721aa7ff56
2016.04.08.fitnesz.pecel.spartacus_1461954718.pdf (Szerkesztés alatt, 748 Kb, 2016-04-29 20:31:58)
16df78810ca9c293c6f8478a771468bf44f92a48bd45df1a9ecea5dcdb042017
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