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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve:

PÉCSBÁNYA Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

PÉCSBÁNYA SE

2

Gazdálkodási formakód: 521

3

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett,
vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

1 8 0 3 1 0 2 7-1-0 2

Adószám:
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

7 6 2 4

(út, utca) Bárány út

(helység) Pécs
(házszám) 2.

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

7 6 2 4

(út, utca) Bárány út

(helység) Pécs
(házszám) 2.

Telefon: 06-30-263-55-10

Fax: 06-72-511-403

Hivatalos honlap: www.pbse.hu

E-mail: pecsbanyase@gmail.com

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

dr. Czéh-Tóth Márk

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-263-55-10

E-mail cím: markczehtoth@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

dr. Czéh-Tóth Márk

Mobiltelefonszám: 06-30-263-55-10

E-mail cím: markczehtoth@gmail.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti Használat célja
használat
(óra)

PBSE Csarnok

NEOLIT Kft.

PÉCSBÁNYA Sportegyesület

12

felkészülés

POTE Csarnok

PTE

PTE

2

versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

2009-08-19

2009-08-19

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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

Székhely

Mecsekaljai Iskola Jurisics Utcai Általános 7624
IskolaPécs Jurisics Miklós u. 17.

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
Sportolási- és edzéslehetőség. Utánpótlás bázis.

Nem jogosult

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy
utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett
versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer
valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi
versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2011

2012

2013

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

2 MFt

5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

27 MFt

25 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:
1 MFt

összesen:

29 MFt

30 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2011

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

1 MFt

2 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0.5 MFt

1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összegzés:
0 MFt

összesen:

1.5 MFt

3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

1 MFt

2 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz beruházás
költségek
Versenyeztetés költségei

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az
esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot
támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. §
(2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).
4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A. Helyzetelemzés :
Kosárlabda Szakosztályunk egy férfi csapattal az NB II. Nyugati csoportjában szerepel a 2011/12-es bajnoki szezon óta. A 2013/14-es
idénnyel immár a harmadik szezont kezdjük meg, fokozatosan javuló eredménnyel. Első szezonban a bajnokság hátsó harmadában
végeztünk, az idei szezonban a középső harmadban fogunk, a következőben pedig az első harmadba szeretnénk kerülni a tabellán.
A csapat magját javarés z az egykori péc si utánpótlás -nevelés ből kikerült, jelenleg hús zas év eik köz epén-végén járó fiatalok alkotják .
Nagyjából ugyanez a gárda hozta létre 2005/06-ban a Kozármisleny SE kosárlabda szakosztályát, melyet 3 év leforgás a alatt a
megyebajnokságból egés zen az NB I./B. bajnokságba juttatott.
A 2013/14-es bajnoki szezonban indul női csapatunk szintén az NB II.-ben.
A Mecsekaljai Iskola Jurisics Úti Általános Iskoláv al kötött együttműk ödés i megállapodás unkra alapozva szeretnénk beindítani a 2014/15ös szezontól fiú utánpótlás - nevelés ünket, melynek egyik legfontosabb előfeltétele a jelen pályáz attal befejezni tervezett ingatlanberuház ás
lezárása.
B. Létesítmény feltételek:
Sportszervezetünk 2013. áprilisáig bérleti konstrukció keretében használt 3 különböz ő sportlétesítményt: POTE csarnok, Széc henyi
Gimnáz ium tornacsarnok, Kozármisleny Sportcsarnok. A három különböz ő helyszín indoka a péc si sportinfrastruktúra-ellátottság elkeserítő
helyzete. Erős túlkereslet mutatkozik a beltéri sportlétesítmények iránt, ezért csak lehetetlen időpontokban találni szabad termet, és a heti
több alkalmat csak több helyszín igénybevételév el lehet biztosítani.
Fentiek miatt nagy áttörést jelent, hogy az előző évadra benyújtott sportfejlesztési programunk kapcsán elnyert sporttámogatásokból 2012.
novembere és 2013. áprilisa között megvalósítottuk a Széchenyi István aknai Bányász Tornacsarnok (immár PBSE Csarnok) felújításának
I. ütemét. A korábban egyszerre lebonyolítani tervezett beruházást az igényelt sporttámogatási összeg csökkentett összegű megítélése
miatt 2 ütemre kellett tagolnunk, melynek nélkülözhetetlen II. ütemét jelen pályázattal szeretnénk megvalósítani.
A beruház ás II. ütemének lezárásával hosszútáv ra megoldódna létesítmény-problémánk, illetve létrejönne egy stabil és fenntartható báz is,
amelyre a további csapatokat, valamint az utánpótlás -nevelés t alapozhatnánk.
C. Sportszervezet jelenlegi helyzete:
A Péc sbánya SE műk ödés év el Péc s jelenleg leszakadó félben lév ő, ám egykor virágzó keleti városrés zébe (Péc sbányatelep) kív ánja
visszahozni az egykori pezsgő társadalmi életet a sportélet fejlesztés e és az amatőr csapatsportok köz ös ségépítő funkciója rév én.
Labdarúgó Szakosztályunk két férfi csapatot műk ödtet a Baranya Megyei Bajnokság Felnőtt III. osztályánában, valamint Öregfiúk
osztályában. Második felnőtt csapatunk a 2013/14-es szezonban indul a legalsó (IV.) osztályban.
Kosárlabda Szakosztályunk a már említett férfi csapatot műk ödteti 3 éve az NB II. Nyugati csoportjában. A női csapat a 2013/14-es bajnoki
szezonban indul szintén az NB II.-ben.
Sportlövő Szakosztályunk 2013. januárjában indult, szintén Széchenyi aknai működési helyszínnel.
A PÉCSBÁNYA SE jelenleg köz el 90 igazolt amatőr sportolónak (60 labdarúgó, 20 kosárlabdáz ó, 10 sportlövő) biztosítja a megfelelő
felkés zülés i és versenyzés i feltételeket. Ezt a létszámot a női csapat indulásával és a jelen program révén lezárandó fejlesztés ekkel
további 20 főv el növ eljük a köv etkező évtől egyedül a kosárlabdáz ás területén.
A. Helyzetelemzés :
Kosárlabda Szakosztályunk egy férfi csapattal az NB II. Nyugati csoportjában szerepel a 2011/12-es bajnoki szezon óta. A 2013/14-es
idénnyel immár a harmadik szezont kezdjük meg, fokozatosan javuló eredménnyel. Első szezonban a bajnokság hátsó harmadában
végeztünk, az idei szezonban a középső harmadban fogunk, a következőben pedig az első harmadba szeretnénk kerülni a tabellán.
A csapat magját javarés z az egykori péc si utánpótlás -nevelés ből kikerült, jelenleg hús zas év eik köz epén-végén járó fiatalok alkotják .
Nagyjából ugyanez a gárda hozta létre 2005/06-ban a Kozármisleny SE kosárlabda szakosztályát, melyet 3 év leforgás a alatt a
megyebajnokságból egés zen az NB I./B. bajnokságba juttatott.
A 2013/14-es bajnoki szezonban indul női csapatunk szintén az NB II.-ben.
A Mecsekaljai Iskola Jurisics Úti Általános Iskoláv al kötött együttműk ödés i megállapodás unkra alapozva szeretnénk beindítani a 2014/15ös szezontól fiú utánpótlás - nevelés ünket, melynek egyik legfontosabb előfeltétele a jelen pályáz attal befejezni tervezett ingatlanberuház ás
lezárása.
B. Létesítmény feltételek:
Sportszervezetünk 2013. áprilisáig bérleti konstrukció keretében használt 3 különböz ő sportlétesítményt: POTE csarnok, Széc henyi
Gimnáz ium tornacsarnok, Kozármisleny Sportcsarnok. A három különböz ő helyszín indoka a péc si sportinfrastruktúra-ellátottság elkeserítő
helyzete. Erős túlkereslet mutatkozik a beltéri sportlétesítmények iránt, ezért csak lehetetlen időpontokban találni szabad termet, és a heti
több alkalmat csak több helyszín igénybevételév el lehet biztosítani.
Fentiek miatt nagy áttörést jelent, hogy az előző évadra benyújtott sportfejlesztési programunk kapcsán elnyert sporttámogatásokból 2012.
novembere és 2013. áprilisa között megvalósítottuk a Széchenyi István aknai Bányász Tornacsarnok (immár PBSE Csarnok) felújításának
I. ütemét. A korábban egyszerre lebonyolítani tervezett beruházást az igényelt sporttámogatási összeg csökkentett összegű megítélése
miatt 2 ütemre kellett tagolnunk, melynek nélkülözhetetlen II. ütemét jelen pályázattal szeretnénk megvalósítani.
A beruház ás II. ütemének lezárásával hosszútáv ra megoldódna létesítmény-problémánk, illetve létrejönne egy stabil és fenntartható báz is,
amelyre a további csapatokat, valamint az utánpótlás -nevelés t alapozhatnánk.
C. Sportszervezet jelenlegi helyzete:
A Péc sbánya SE műk ödés év el Péc s jelenleg leszakadó félben lév ő, ám egykor virágzó keleti városrés zébe (Péc sbányatelep) kív ánja
visszahozni az egykori pezsgő társadalmi életet a sportélet fejlesztés e és az amatőr csapatsportok köz ös ségépítő funkciója rév én.

Labdarúgó Szakosztályunk két férfi csapatot műk ödtet a Baranya Megyei Bajnokság Felnőtt III. osztályánában, valamint Öregfiúk
osztályában. Második felnőtt csapatunk a 2013/14-es szezonban indul a legalsó (IV.) osztályban.
Kosárlabda Szakosztályunk a már említett férfi csapatot műk ödteti 3 éve az NB II. Nyugati csoportjában. A női csapat a 2013/14-es bajnoki
szezonban indul szintén az NB II.-ben.
Sportlövő Szakosztályunk 2013. januárjában indult, szintén Széchenyi aknai működési helyszínnel.
A PÉCSBÁNYA SE jelenleg köz el 90 igazolt amatőr sportolónak (60 labdarúgó, 20 kosárlabdáz ó, 10 sportlövő) biztosítja a megfelelő
felkés zülés i és versenyzés i feltételeket. Ezt a létszámot a női csapat indulásával és a jelen program révén lezárandó fejlesztés ekkel
további 20 főv el növ eljük a köv etkező évtől egyedül a kosárlabdáz ás területén.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A. Indokoltság:
A PBSE Csarnok felújításának II. üteme mindenképpen és elengedhetetlenül szükséges az előző évadra benyújtott sportfejlesztési program
révén megvalósított I. ütemben megkezdett beruházások lezárásához, és a tornacsarnok hosszútávú, költséghatékony hasznosításához.
Az I. ütemben a csarnok használatbavételéhez nélkülözhetetlen beruházási elemeket valósítottuk meg (parketta felújítása, sporttechnikai
sezközök beszerzése, öltöző kialakítása, stb.), míg a II. ütemre maradtak a csarnok gazdaságos és hatékony üzemeltetéséhez szükséges
beruházási elemek (gépészeti-fűtési beruházások, nyílászárók cseréje, épület külső hőszigetelése).
Péc sett jelentős hiány mutatkozik megfelelő minős égű, multifunkciós tornacsarnokokból, felkés zülés t szolgáló tornatermekből. Ezt
legjobban a meglév ő beltéri infrastruktúra kihasználtsági adatai támasztják alá: személyes ismerettség nélkül szinte lehetetlen a
megyeszék helyen szabad termet találni.
A szűk ebb műk ödés i területünknek számító Péc sbányatelep városrés zben a szóban forgó létesítményen kív ül nem található jelenleg olyan
használható létesítmény, ahol a csapat(ok) felkés zülés ét bonyolíthatnánk.
A PBSE Csarnok felújítás áv al egy meglév ő létesítmény felújítás a valósul meg, amely mindenképpen költségtakarék osabb és racionálisabb
megoldás , mint egy új csarnok építés e. A gazdaságossági előnyök mellett egy ilyen patinás létesítmény helyreállítás a jelentős erkölcsi
pozitív umot is magában hordoz mind a sportegyesület, mind a helyi köz ös ségek és a területen élők számára.
B. Cél:
Jelen sportfejlesztés i program által elnyerhető támogatás ok rév én megvalós ítandó ingatlanberuház ás célja, hogy az előző évadban
elkezdett beruházás II., egyben befejező üteme is megvalósulhasson. Ezáltal egy olyan köz ponti műk ödés i báz ist és biztos
háttérlétesítményt (felkés zülés i- és munkacsarnokot) hozunk létre a sportegyesület számára, amelyre aztán a sportszervezet további
fejlesztés e biztonsággal alapozható (utánpótlás -nevelés beindítás a, női csapat elindítás a, stb.).
C. Szakmai tartalom:
Az ingatlanberuház ás kapcsán egy meglév ő épületrés z teljes felújítás ának II. ütemére kerülne sor. Ez az épületrés z a Széc henyi aknai
"Bányaház " épületének egykori "Bányás z Tornacsarnok" elnevezés ű rés ze, melyet immár PBSE Csarnok névre kereszteltünk.
Lényegében egy jelenleg használaton kív üli, felújítás ra szoruló tornateremről és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményekről (vizesblokkok,
öltöz ő, klubhelyiség) van szó.
Sportszervezetünk jogerős építés i engedéllyel rendelkezik az épületrés z felújítás ára, melyet 2012. végén, a beruházás I. üteme keretében
meg is kezdett.
Az ingatlanberuházás (TEF) II. üteme az alábbi főbb tevék enységeket foglalja magában:
- épületgépészeti-fűtési beruházások: a tornacsarnok (feketesugárzók) és a kiszolgáló létesítmények (radiátorok) fűtésének kialakítása új
gázkazán beszerzésével, valamint a tornacsarnok gépi szellőztetése
- nyílás zárók cseréje: jó hős zigetelő képességű, modern nyílás zárók ra
- külső hőszigetelés: épületrés z 15 cm hős zigetelés sel ellátás a
- épületrés z külső vakolás a
D. Megvalós ulás ütemezés e:
A megvalós ulás ütemezés e 2013. október 1. és 2014. május 30. köz é tehető.
A. Indokoltság:
A PBSE Csarnok felújításának II. üteme mindenképpen és elengedhetetlenül szükséges az előző évadra benyújtott sportfejlesztési program
révén megvalósított I. ütemben megkezdett beruházások lezárásához, és a tornacsarnok hosszútávú, költséghatékony hasznosításához.
Az I. ütemben a csarnok használatbavételéhez nélkülözhetetlen beruházási elemeket valósítottuk meg (parketta felújítása, sporttechnikai
sezközök beszerzése, öltöző kialakítása, stb.), míg a II. ütemre maradtak a csarnok gazdaságos és hatékony üzemeltetéséhez szükséges
beruházási elemek (gépészeti-fűtési beruházások, nyílászárók cseréje, épület külső hőszigetelése).
Péc sett jelentős hiány mutatkozik megfelelő minős égű, multifunkciós tornacsarnokokból, felkés zülés t szolgáló tornatermekből. Ezt
legjobban a meglév ő beltéri infrastruktúra kihasználtsági adatai támasztják alá: személyes ismerettség nélkül szinte lehetetlen a
megyeszék helyen szabad termet találni.
A szűk ebb műk ödés i területünknek számító Péc sbányatelep városrés zben a szóban forgó létesítményen kív ül nem található jelenleg olyan
használható létesítmény, ahol a csapat(ok) felkés zülés ét bonyolíthatnánk.
A PBSE Csarnok felújítás áv al egy meglév ő létesítmény felújítás a valósul meg, amely mindenképpen költségtakarék osabb és racionálisabb
megoldás , mint egy új csarnok építés e. A gazdaságossági előnyök mellett egy ilyen patinás létesítmény helyreállítás a jelentős erkölcsi
pozitív umot is magában hordoz mind a sportegyesület, mind a helyi köz ös ségek és a területen élők számára.
B. Cél:
Jelen sportfejlesztés i program által elnyerhető támogatás ok rév én megvalós ítandó ingatlanberuház ás célja, hogy az előző évadban
elkezdett beruházás II., egyben befejező üteme is megvalósulhasson. Ezáltal egy olyan köz ponti műk ödés i báz ist és biztos
háttérlétesítményt (felkés zülés i- és munkacsarnokot) hozunk létre a sportegyesület számára, amelyre aztán a sportszervezet további
fejlesztés e biztonsággal alapozható (utánpótlás -nevelés beindítás a, női csapat elindítás a, stb.).
C. Szakmai tartalom:
Az ingatlanberuház ás kapcsán egy meglév ő épületrés z teljes felújítás ának II. ütemére kerülne sor. Ez az épületrés z a Széc henyi aknai
"Bányaház " épületének egykori "Bányás z Tornacsarnok" elnevezés ű rés ze, melyet immár PBSE Csarnok névre kereszteltünk.
Lényegében egy jelenleg használaton kív üli, felújítás ra szoruló tornateremről és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményekről (vizesblokkok,
öltöz ő, klubhelyiség) van szó.
Sportszervezetünk jogerős építés i engedéllyel rendelkezik az épületrés z felújítás ára, melyet 2012. végén, a beruházás I. üteme keretében
meg is kezdett.
Az ingatlanberuházás (TEF) II. üteme az alábbi főbb tevék enységeket foglalja magában:
- épületgépészeti-fűtési beruházások: a tornacsarnok (feketesugárzók) és a kiszolgáló létesítmények (radiátorok) fűtésének kialakítása új
gázkazán beszerzésével, valamint a tornacsarnok gépi szellőztetése
- nyílás zárók cseréje: jó hős zigetelő képességű, modern nyílás zárók ra
- külső hőszigetelés: épületrés z 15 cm hős zigetelés sel ellátás a
- épületrés z külső vakolás a

D. Megvalós ulás ütemezés e:
A megvalós ulás ütemezés e 2013. október 1. és 2014. május 30. köz é tehető.
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A. Projekt időtartalma:
2013. október 1. – 2014. május 30.
B. Tevék enységek ütemterve:
1. Építés i beruház ás : tornacsarnok és kiszolgáló létesítmények felújítás ának II. üteme
a. 2013. október 1-ig: nyílt pályáz at kiírás a az építés i beruház ás ra.
b. 2013. október 31-ig: műs zaki ellenőr kiválasztás a, megbíz ás a.
c. 2013. november 15-ig: páláz aton nyertes ajánlattevő kiválasztás a, vállalkozás i szerződés kötés e a II. ütem beruház ás ainak
kivitelezés ére.
d. 2013. november 15. – 2014. április 30.: építés i munkák kivitelezés e.
e. 2014. május 30.: műs zaki átadás -átvétel lebonyolítás ának tervezett időpontja.
f. 2014. június 30-ig: jogerős használatbavételi engedély megszerzés e.
2. Egyéb tárgyi eszköz beruház ás ok beszerzése, megvalósítása.
A. Projekt időtartalma:
2013. október 1. – 2014. május 30.
B. Tevék enységek ütemterve:
1. Építés i beruház ás : tornacsarnok és kiszolgáló létesítmények felújítás ának II. üteme
a. 2013. október 1-ig: nyílt pályáz at kiírás a az építés i beruház ás ra.
b. 2013. október 31-ig: műs zaki ellenőr kiválasztás a, megbíz ás a.
c. 2013. november 15-ig: páláz aton nyertes ajánlattevő kiválasztás a, vállalkozás i szerződés kötés e a II. ütem beruház ás ainak
kivitelezés ére.
d. 2013. november 15. – 2014. április 30.: építés i munkák kivitelezés e.
e. 2014. május 30.: műs zaki átadás -átvétel lebonyolítás ának tervezett időpontja.
f. 2014. június 30-ig: jogerős használatbavételi engedély megszerzés e.
2. Egyéb tárgyi eszköz beruház ás ok beszerzése, megvalósítása.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott
sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A. Kompatibilitás szakszöv etségi stratégiáv al:
1. A program végrehajtás a rév én sportszervezetünk aktív an tenni tudna a jelenlegi negatív helyzetkép javítás áért. Egy biztos
háttérlétesítményre alapozva növ elni tudnánk a regisztrált versenyzők (igazolt játék osok) számát, valamint újabb csapat(ok) indítás áv al a
csapatszámot is.
2. Egy olyan minős égi sportinfrastrukúrát szeretnénk létrehozni, amely mikroszinten jelentős en javítja a csapatok - jelen esetben a
Péc sbánya SE - felkés zülés i feltételeit.
3. A Jurisics Úti Általános Iskoláv al kötött együttműk ödés i megállapodás unk értelmében fokozatosan igyekszünk bevonni a köz oktatás ban
tanuló gyermekkorú diák okat a sportág műv elés ébe.
B. Hatás ok:
1. Fentiek rév én sportszervezetünk jelentős en hozzájárulna ahhoz a stratégiai célhoz, hogy a kosárlabdáz ás 10 év en belül az ország
legnépszerűbb teremsportja legyen. E cél elérés ének fontos eszköz e a tömegbáz is szélesítés e, amely az utánpótlás -nevelés és az
amatőrsport rév én valós ítható meg.
2. Az amatőr kosárlabdáz ás fejlesztés e szerepel az MKOSZ 'Új pályán' programjának kezdő ötös ében, így szerepe és jelentős ége
nyilvánvalóan elvitathatatlan. Sportszervezetünk jelen sportfejlesztés i programjáv al elsős orban az amatőr kosárlabdáz ás fejlesztés ében
tudna hathatós an köz reműk ödni azáltal, hogy kifejezetten ennek a körnek teremtene minős égi sportinfrastrukturális feltételeket a
felkés zülés hez.
A. Kompatibilitás szakszöv etségi stratégiáv al:
1. A program végrehajtás a rév én sportszervezetünk aktív an tenni tudna a jelenlegi negatív helyzetkép javítás áért. Egy biztos
háttérlétesítményre alapozva növ elni tudnánk a regisztrált versenyzők (igazolt játék osok) számát, valamint újabb csapat(ok) indítás áv al a
csapatszámot is.
2. Egy olyan minős égi sportinfrastrukúrát szeretnénk létrehozni, amely mikroszinten jelentős en javítja a csapatok - jelen esetben a
Péc sbánya SE - felkés zülés i feltételeit.
3. A Jurisics Úti Általános Iskoláv al kötött együttműk ödés i megállapodás unk értelmében fokozatosan igyekszünk bevonni a köz oktatás ban
tanuló gyermekkorú diák okat a sportág műv elés ébe.
B. Hatás ok:
1. Fentiek rév én sportszervezetünk jelentős en hozzájárulna ahhoz a stratégiai célhoz, hogy a kosárlabdáz ás 10 év en belül az ország
legnépszerűbb teremsportja legyen. E cél elérés ének fontos eszköz e a tömegbáz is szélesítés e, amely az utánpótlás -nevelés és az
amatőrsport rév én valós ítható meg.
2. Az amatőr kosárlabdáz ás fejlesztés e szerepel az MKOSZ 'Új pályán' programjának kezdő ötös ében, így szerepe és jelentős ége
nyilvánvalóan elvitathatatlan. Sportszervezetünk jelen sportfejlesztés i programjáv al elsős orban az amatőr kosárlabdáz ás fejlesztés ében
tudna hathatós an köz reműk ödni azáltal, hogy kifejezetten ennek a körnek teremtene minős égi sportinfrastrukturális feltételeket a
felkés zülés hez.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A. Társadalmi hatás ok:
1. Egy leszakadóban lév ő városrés zbe a sport köz ös ségteremtő ereje rév én visszahozni az egykor pezsgő társadalmi életet.
2. A környék en élő fiatalok számára alternatív át kínálni a szabadidő hasznos eltöltés ére.
3. Az amatőr kosárlabdáz ók számának növ ekedés e.
4. A kosárlabdáz ás ismertségének növ elés e, elterjesztés e, a tömegbáz is szélesítés e.
5. Egy egés zségesebb életmódra nevelés elős egítés e.
B. Gazdasági hatás ok:
1. Új létesítmény építés e helyett egy meglév ő csarnok felújítás ának alacsonyabb költsége.
2. Felújított csarnok korszerűs ítés e rév én az energiafelhasználás csök kenés e (pl.: fűtés , stb.).

3. A bérelt létesítmények kiváltás áv al a sportszervezet műk ödés i költségeinek jelentős csök kenés e.
4. Helyi építőipari vállalkozás (ok) számára építés i munka biztosítás a, köz vetve munkahelyteremtés vagy -megtartás elős egítés e.
5. Helyi beltéri sportinfrastruktúra-hiány csök kenés e, kereslet-kínálat egyensúlyának elős egítés e.
C. SWOT elemzés :
A 'Várt előnyök és a figyelembe veendő kockáz atok' pont nagyon hasonlít egy SWOT-elemzés ben foglaltakra, ezért megpróbáltunk utóbbi
technika mentén haladni:
1. Erős ségek (előnyök ): szűk ebb területen nincs alternatív a, első osztályú sportinfrastruktúra létrehozás a, minden egy helyen, ingyenes
parkolás i lehetős ég.
2. Gyengeségek: városköz ponttól táv oli elhelyezkedés , csak felkés zülés re alkalmas.
3. Lehetős égek: túlkereslet beltéri sportinfrastruktúrára, újdonság-hatás , bányás z-nosztalgia rév én sok PR megjelenés .
4. Veszélyek (kockáz atok): tulajdonos társaság csődbe megy, beruház ás kivitelezés e jelentős en csús zik, városrés zen vagyon elleni
bűncselekmények száma viszonylag magas.
A. Társadalmi hatás ok:
1. Egy leszakadóban lév ő városrés zbe a sport köz ös ségteremtő ereje rév én visszahozni az egykor pezsgő társadalmi életet.
2. A környék en élő fiatalok számára alternatív át kínálni a szabadidő hasznos eltöltés ére.
3. Az amatőr kosárlabdáz ók számának növ ekedés e.
4. A kosárlabdáz ás ismertségének növ elés e, elterjesztés e, a tömegbáz is szélesítés e.
5. Egy egés zségesebb életmódra nevelés elős egítés e.
B. Gazdasági hatás ok:
1. Új létesítmény építés e helyett egy meglév ő csarnok felújítás ának alacsonyabb költsége.
2. Felújított csarnok korszerűs ítés e rév én az energiafelhasználás csök kenés e (pl.: fűtés , stb.).
3. A bérelt létesítmények kiváltás áv al a sportszervezet műk ödés i költségeinek jelentős csök kenés e.
4. Helyi építőipari vállalkozás (ok) számára építés i munka biztosítás a, köz vetve munkahelyteremtés vagy -megtartás elős egítés e.
5. Helyi beltéri sportinfrastruktúra-hiány csök kenés e, kereslet-kínálat egyensúlyának elős egítés e.
C. SWOT elemzés :
A 'Várt előnyök és a figyelembe veendő kockáz atok' pont nagyon hasonlít egy SWOT-elemzés ben foglaltakra, ezért megpróbáltunk utóbbi
technika mentén haladni:
1. Erős ségek (előnyök ): szűk ebb területen nincs alternatív a, első osztályú sportinfrastruktúra létrehozás a, minden egy helyen, ingyenes
parkolás i lehetős ég.
2. Gyengeségek: városköz ponttól táv oli elhelyezkedés , csak felkés zülés re alkalmas.
3. Lehetős égek: túlkereslet beltéri sportinfrastruktúrára, újdonság-hatás , bányás z-nosztalgia rév én sok PR megjelenés .
4. Veszélyek (kockáz atok): tulajdonos társaság csődbe megy, beruház ás kivitelezés e jelentős en csús zik, városrés zen vagyon elleni
bűncselekmények száma viszonylag magas.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként
töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a
fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)
6

Támogatási Támogatott pozíció(k) megnevezése
időszak

Új? Végzettsé Adózás Havi Kif.
g
módja munka hó
óra

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:
0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFP-1026/2013
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)
Támogatási Kategória
időszak

2013/14

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Sporteszköz, sportfelszerelés

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Beruházás/felújítás Hosszabb Tervezett
indoka, célja
indoklás beruházási,
felújítási
érték (Ft)

Zárható labdatartó láda 2 db

Labdák
biztonságos
tárolása
érdekében, br.
30.000 Ft/db.

Nem

60 000 Ft

Molten kosárlabda 6-os 10db

Női csapat
labdaigénye, br.
15.000 Ft/db.

Nem

150 000 Ft

Elektronikus eredményjelző tábla 1 db

PBSE Csarnokba
mérkőzések
bonyolítására.

Nem

300 000 Ft

Nem

800 000 Ft

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Cardio bicikli gép 2 db

Csapatok erőnléti
és cardio
edzéseihez.

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Medicin labda szett 20 db

Csapatok erőnléti
edzéseihez.

Nem

50 000 Ft

Bordásfal dupla 4 db

Csapatok erőnléti
edzéseihez, br.
50.000 Ft/db.

Nem

200 000 Ft

Női mezgarnitúra 15 db

Induló női
csapatnak, br.
20.000 Ft/szerelés.

Nem

300 000 Ft

Női kosárlabda cipők 15 db

Induló női
csapatnak, bruttó
15.000 Ft/fő.

Nem

225 000 Ft

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés

Összegzés:
2 085 000 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással,
felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása
a 2013. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

638 917 Ft

1 490 807 Ft

2 129 724 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

638 917 Ft

1 490 807 Ft

2 129 724 Ft

Összegzés:
összesen:

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
9

Támogatási
Tárgyi eszköz
Kategória
időszak
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

2013-10-01

2014-05-30

2013-06-30

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

7627
Pécs
Széchenyi akna
2013/14

TEF

PBSE Csarnok II. ütem

1.

38086/15

9 971 629 Ft

Összegzés:
9 971 629 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

3 055 657 Ft

7 129 867 Ft

10 185 524 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 055 657 Ft

7 129 867 Ft

10 185 524 Ft

Összegzés:
összesen:

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen

Nem
Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);

U.f.

· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFP-1026/2013
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Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!
2013/14-es bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel
rendelkezők száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező
gyerekek száma (Fő)

Bajnokságban szereplő
csapatok száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25*

0

0

0

Nincs

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFP-1026/2013
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

12

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése

Bérleti Igénybevétel Hónapok
díj
(óra / hó)
száma
(Ft/óra)
az
évadban
(hónap)

Igénybevett Éves&nbspköltség
órák
száma /
évad

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
2

Évad Sportszakember Sportszakember neve
beosztása

3

4

2012/13-as idény
Bruttó
Munkáltatói Évadra
Fogl. H.ó Kif.
működési
juttatások járulékok
jutó
kor. .
Hó
engedély száma
(Ft/hó)
(Ft/hó)
ráfordítás
összesen
(Ft)

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2013/14

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

2014/15

Összegzés:
0 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

0 Ft

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám
4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

0 Ft

0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-1026/2013
14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók
típusa várható
személyi
költségei
(Ft)

Oktatók
várható
utazási és
szállás
költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők
várható
utazási és
szállás
költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizá- Tanácsadói Képzésben Összesen
ció (Ft)
szolgálta- résztvevők
tások (Ft) személyes
költségei
(Ft)

Összegzés:
0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez
közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a
képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött
idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFP-1026/2013
Versenyeztetés költségei
Jogcím

2013/14

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

180 000 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével
és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek

500 000 Ft

a pályahitelesítés díja

30 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

50 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

100 000 Ft

2014/15

Összegzés:
860 000 Ft

0 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

88 386 Ft

795 477 Ft

883 863 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

88 386 Ft

795 477 Ft

883 863 Ft

Összegzés:
összesen:
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Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása Maximum közrem.
(Ft)
díj

2013/14

Projekt tanác sadás , projekt elők és zítés , pályáz atírás ,
projekt
menedzsment, projekt köv etés , projekt elszámolás .

Tárgyi jellegű

172 413 Ft

172 413 Ft

2013/14

Projekt tanác sadás , projekt elők és zítés , pályáz atírás ,
projekt
menedzsment, projekt köv etés , projekt elszámolás .

Versenyeztetés

15 909 Ft

15 909 Ft

Összegzés:
188 322 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet
részére kötelezően fordítandó összeg:

2013/14

94 162 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad
0 Ft

0 Ft

258 620 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

23 864 Ft

0 Ft

282 484 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Versenyeztetés költségei
Összegzés:
összesen:

Ügyiratszám : be/SFP-1026/2013
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: Pécs

(helység), 2013 (év) 04

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-1026/2013
Alulírot t dr. Czéh-Tót h Márk, 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
írásbe li 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.

Kelt: Pécs

(helység), 2013 (év) 04

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

(hó) 29

(nap)
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Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:
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)
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.
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.
A beruházás finanszírozási terve és forrása
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
Egyéb dokumentumok
Kelt: Pécs

(helység), 2013 (év) 04

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-1026/2013
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység Megjegyzés

Kiindulási
érték
(jelenlegi)

Célérték
(támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %ában

OUTPUT INDIKÁTOROK
fő

-

2

3

50.0 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma
fő

-

2

2

0.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező
edzők száma

fő

-

0

1

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

-

1

2

100.0 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

-

40000

40000

0.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma
db

PBSE Csarnok

0

1

0.0 %

PBSE Csarnok kiszolgáló részek

0

200

0.0 %

Teljes szakember állomány

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

Felújítással érintett szabadidő
sportolók száma

fő

-

0

80

0.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U11

Fő

-

0

0

0.0 %

U12

Fő

-

0

0

0.0 %

U14

Fő

-

0

0

0.0 %

U16

Fő

-

0

0

0.0 %

U18

Fő

-

0

0

0.0 %

U20

Fő

-

0

0

0.0 %

Fő

-

0

0

0.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

-

-

-

0

0

0.0 %

U23
Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

HATÁS INDIKÁTOROK
Korosztályos eredményesség változása:
U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U14

helyezés

0

0

0.0 %

U16

helyezés

0

0

0.0 %

U18

helyezés

0

0

0.0 %

U20

helyezés

0

0

0.0 %

U23

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

0

0

0.0 %

-

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:
-

-

-

0

0

0.0 %

-

-

0

0

0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-1026/2013
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8 620 674 Ft

258 620 Ft

3 694 574 Ft

12 315 248 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

795 477 Ft

23 864 Ft

88 386 Ft

883 863 Ft

9 416 151 Ft

282 484 Ft

3 782 960 Ft

13 199 111 Ft

Képzési feladatok támogatása
Versenyeztetés költségei
Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész

Sportfejlesztési program
értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

8 620 674 Ft

258 620 Ft

3 694 574 Ft

12 315 248 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

795 477 Ft

23 864 Ft

88 386 Ft

883 863 Ft

9 416 151 Ft

282 484 Ft

3 782 960 Ft

13 199 111 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Versenyeztetés költségei
Összegzés:

