
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Pápai Egyesített Labdarúgó Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  PELC

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1915

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei III. oszt. v. alatta  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18919714-2-19

Bankszámlaszám  73200196-11265777-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8500  Város  Pápa

Közterület neve  Várkert  Közterület jellege  út

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8500  Város  Pápa

Közterület neve  Várkert  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 190 16 84  Fax  

Honlap  www.pelc.hu  E-mail cím  pelc@papa.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Grőber Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 289 81 95  E-mail cím  pelc@papa.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tóth Péter +36 30 779 10 07 pelc@papa.hu

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 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 16 MFt 16 MFt 87 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 5 MFt 5 MFt 5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 125 MFt 95 MFt 230 MFt

Egyéb támogatás 15 MFt 25 MFt 10 MFt

Összesen 161 MFt 141 MFt 332 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 47 MFt 50 MFt 50 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0 MFt 5 MFt 156 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 100 MFt 81 MFt 121 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 14 MFt 5 MFt 5 MFt

Összesen 161 MFt 141 MFt 332 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 161 MFt 131 MFt 332 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

9 075 450 Ft 181 509 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

148 832 224 Ft 2 976 644 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 61 962 637 Ft 1 239 253 Ft

Általános képzés 505 381 Ft 10 108 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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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

Összefoglaló - részletesen lásd: Pápai Egyesített Labdarúgó Club Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia 2011/2012 – 2015/2016 - „Múlt a
jövőért”(Program)Megvalósítási terv 2016/2017 • 1995 tavaszán a Pápai SE labdarúgó-szakosztályából kiválva alakult meg a Pápai Egyesített Labdarúgó Club
(PELC). A 2003/2004-es bajnokság előtt költözött a Lombard FC Pápára, azóta a városban hivatásos futballcsapatként működik, amelynek közvetlen utánpótlását a
PELC neveli a két sportszervezet és az önkormányzat között létrejött megállapodások alapján. A két sportszervezet összhangban, közös erővel és eredményesen
dolgozik együtt, az MLSZ klublicenc elvárásainak közösen megfelelve, az előírt utánpótlás rendszert és a profi csapatot működtetve. • A PELC a tömegbázis
folyamatos növelésével napjainkban 16 fiú és 2 leány korosztállyal foglalkozik, közülük 6 MLSZ versenykorosztályként, a többi előkészítő korosztályként többféle
versenyrendszerben, kiemelten a Bozsik-programban versenyez. Az általános iskola első osztályos illetve az óvodai nagycsoportos korosztályától kezdve, vagyis a 6
évesektől a 21 éves korig minden évfolyamon csapatokat működtet az egyesület és természetesen az összes – az MLSZ által NBI-es csapatoknak kötelezővé tett –
utánpótlás bajnokságban indulnak a PELC csapatai. • A PELC, Pápa és vonzáskörzetének összes(!) oktatási intézményével kapcsolatban áll, de ki kell emelni a
Weöres Sándor Általános Iskolát, a középfokú intézmények közül a Pápai Mezőazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolát. Ezekben az oktatási intézményekben
helyileg is jelen van az egyesület. A PELC számára kiemelten fontosak a pápai óvodák is, melyekben három éve indultak be nagy sikerrel a legkisebbek labdás
foglalkozásai. • Az első TAO időszakot 184 fiatallal kezdtük el, a jelenlegi regisztrált létszámunk 300 fő + 105 fő óvodás. A tömegesítésben elért siker főbb tényezői: o
az óvodai program elindítása o a helyi iskolákkal, testnevelőkkel való együttműködés o a középiskolás korúak beiskolázására fordított kiemelt figyelem. •
Tehetséggondozó rendszerünk eredményesen működik, folyamatosan finomítunk rajta. A Bozsik-programban, ahol – régióközponti szerepünknek köszönhetően – a
környező települések fiatal korosztályait szemmel kísérhetjük. • A létesítmény helyzet kielégítő, egy nagyméretű és egy kisméretű műfüves, három füves pálya és egy
nagyméretű füves edzőterület áll az utánpótlás rendelkezésére. Ezek közül két pálya és az edzőterület talaja jelentős javításra szorul. 

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

A tárgyi eszköz beruházások/felújítások jogcím ingatlanokat érintő tervezett elemei az utánpótlás csapatok által használt sportlétesítmények minőségi javulását és
karbantartását jelentő éves pályaápolási programok, egyik edzőpálya tekintetében a jelentősen leromlott műfüves pályák felújítását célzó programok, egyes
edzőpályák edzésszintű világításának kiépítése, élőfüves nagypálya építése, valamint a Munkácsy ill. Spartacus sporttelep esetében labdafogó háló kiépítése
tartószerkezettel (beépített. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Összefoglaló - részletesen lásd: Pápai Egyesített Labdarúgó Club Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia 2011/2012 – 2016/2017 - „Múlt a
jövőért”(Program)Megvalósítási terv 2016/2017 A 2015/2016-os keretet sikeresen tudtuk feltölteni, a megszerzett erőforrás felhasználása időarányosan, a terveknek
megfelelően történt. • A legfontosabb célunk a játékosok eláramlását megállítani. Ehhez továbberősítjük a testnevelő tanárokkal kialakított egyébként jó
kapcsolatokat. Igyekszünk kiszolgálni a gyerekeket és a szülőket – a tavalyi toborzáskor például ajándékkal kedveskedtünk a kisiskolásoknak. Szerencsére vannak
olyan szakembereink, akik elkötelezetten dolgoznak a pápai futball feltámasztásán. •Ahogy a szakmai elemzésben bemutattuk, az idei TAO kérelem középpontjában
a tárgyi eszközök ingatlan része áll, a gyenge minőségű infrastruktúránk minőségének javítása, a pályafelújítások, amelyek az utánpótlás-nevelés fejlesztését
szolgálják. Pályázunk a 10 országos női utánpótlás központok egyik helyére. A labdarúgáson belül ezt a vonalat szeretnénk erősíteni a közel jövőben. 

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

Összefoglaló - részletesen lásd: Pápai Egyesített Labdarúgó Club Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia 2011/2012 – 2016/2017 - „Múlt a
jövőért”(Program)Megvalósítási terv 2016/2017 • A 2015/2016-os keretet sikeresen tudtuk feltölteni, a megszerzett erőforrás felhasználása időarányosan, a terveknek
megfelelően történt. •A legfontosabb célunk a játékosok eláramlását megállítani. Ehhez továbberősítjük a testnevelő tanárokkal kialakított egyébként jó kapcsolatokat.
Igyekszünk kiszolgálni a gyerekeket és a szülőket – a tavalyi toborzáskor például ajándékkal kedveskedtünk a kisiskolásoknak. A kiscsoportoknál a fiatal, dinamikus,
tanulni hajlandó és jó munkát végző edzőinket tartjuk meg. Szerencsére vannak ilyen szakembereink, ők az elmúlt években megtalálták a helyüket és elkötelezetten
dolgoznak a pápai futball feltámasztásán. Ez reményt ad a jövőre. A felsőbb korcsoportoknál könnyebbséget jelent 2016/2017-ben, hogy egy korcsoporttal (U18)
kevesebb versenyző csapatunk lesz, ezáltal a létszám gondjainkat orvosolni tudjuk. A felsőbb korcsoportokhoz is jól felkészült, lojális edzőket tudunk rendelni. Az
edzői karnak minőségi követelmények szerinti megválasztása reményt ad arra, hogy az elvándorlást megállítsuk, stabilizáljuk a szervezetet. Középtávon a felnőtt
csapat NBIII-as tagsága adhat további reményt, hogy helyben is lássanak karrierlehetőséget a tehetséges pápai futballisták. •A lány futball jelenleg sikeresebb nálunk,
mint a fiúké. Itt hat az újdonság varázsa – viszonylag fiatal múltja van a női labdarúgásnak Pápán –, a lányok lelkesek, és jól is szerepelnek a bajnokságokban.
Pályázunk a 10 országos női utánpótlás központok egyik helyére. A labdarúgáson belül ezt a vonalat szeretnénk erősíteni a közel jövőben. •A tavaly elnyert
eszközfejlesztési lehetőségek egy részére hosszabbítási kérelmet nyújtottunk be, hogy a klub likviditását biztosítani tudjuk.•Stratégiai kérdés a versenyképes
infrastruktúra biztosítása a fiataljaink számára. Éppen ezért az idei TAO kérelem középpontjában a tárgyi eszközök ingatlan része áll. Határozott lépéseket kívánunk
tenni a korábban bemutatott gyenge minőségű infrastruktúránk minőségének javítására. A pályafelújítások tulajdonképpen kiegészítik az utánpótlás fejlesztési
igényeinket, hiszen a jobb minőségű pályák is az utánpótlás-nevelés fejlesztését szolgálják. 

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

Összefoglaló - részletesen lásd: Pápai Egyesített Labdarúgó Club Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia 2011/2012 – 2016/2017 - „Múlt a jövőért”
(Program)Megvalósítási terv 2016/2017 •Jelenleg nagyon nehéz időszakát éli a pápai labdarúgás. Az NBI-es felnőtt férfi csapatunk megszűnt, jelenleg a megye I.
osztályban játszanak a pápaiak egy újonnan szervezet csapatban. A város nagyüzeme gazdasági nehézségekkel küzd, ez a gazdasági és közösségi támogatások
jelentős csökkenését hozza magával. A fiatalok számára csökkent a pápai futball vonzereje, felértékelődtek a környező települések nyújtotta lehetőségek, ahol
költségtérítéssel, minimális edzésidővel lehet futballozni. A tehetségeinket pedig a környező nagy akadémiák mellett a jelentősen megerősödött új megyei központ, a
veszprémi labdarúgás is csábítja. Ebben a helyzetben nem is lehet más a legfontosabb célunk, mint az, hogy a pápai tehetségek saját maguk által meghozott döntés
alapján nálunk maradjanak, ne pedig más kluboknál bontakoztassák ki tehetségüket. Célunk, hogy az értékeinket megtartsuk. A pályázott fejlesztésekkel olyan
vonzóvá kívánjuk tenni klubunkat, hogy később az önkormányzati támogatással és a tagdíjrendszerünkkel a TAO nélkül is működni tudjon az egyesület. Az eddig elért
eredményeket meg kell becsüljük és folyamatosan keresnünk kell az új lehetőségeket. Pápa diákváros, számos közoktatási intézménnyel rendelkezik, ebből
következően a magas gyerekszám jó alapot jelent egy utánpótlás bázis kialakítására, mind a mennyiségi mind a minőségi munkavégzésre. Az utánpótlás-nevelési
rendszer kiépítése, a tömegbázis kiszélesítése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése különösen a női labdarúgásban halad jó úton.•Az előző pályázatok segítségével
lényeges elemeiben megvalósult és beállni látszik egy olyan optimális személyi és tárgyi feltételrendszer mely lehetővé teszi eredményes munkavégzésünket. Ennek
stabillá tétele és további optimalizálása fő célunk.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés sporttáska db 117 6 825 Ft 798 525 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 117 18 845
Ft

2 204 865 Ft

Sportfelszerelés utazó póló db 117 5 930 Ft 693 810 Ft

Sportfelszerelés utazó rövidnadrág db 117 4 490 Ft 525 330 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 117 8 980 Ft 1 050 660 Ft

Sportfelszerelés edző háromnegyedes nadrág db 117 6 285 Ft 735 345 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 351 1 980 Ft 694 980 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 117 17 180
Ft

2 010 060 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 117 13 650
Ft

1 597 050 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 36 6 425 Ft 231 300 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 40 1 515 Ft 60 600 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 4 6 615 Ft 26 460 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 4 6 615 Ft 26 460 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 40 5 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 40 6 285 Ft 251 400 Ft

Sporteszköz Bosu pro edition- instabil tréner db 10 62 250
Ft

622 500 Ft

Sporteszköz Bosu stroops Explosive First Step db 8 38 290
Ft

306 320 Ft

Sporteszköz SMR masszázshenger db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz rúgófal db 2 35 000
Ft

70 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter pár 4 50 000
Ft

200 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter pár 4 30 000
Ft

120 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter pár 6 24 500
Ft

147 000 Ft

12 692 665 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

sporttáska Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

utazókabát Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.

utazó póló Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.

utazó rövidnadrág Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.

széldzseki Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.

edző háromnegyedes nadrág Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.

edző póló Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.

utazómelegítő Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.

edzőmelegítő Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.

mérkőzésgarnitúra Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.

sportszár Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.

kapusmez Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.

kapusnadrág Az előző két TAO-s időszakban felszereléssel el nem látott korcsoportjaink számára beszerzendő sportfelszerelés. Különös
tekintettel -az általunk elnyert kiemelt női labdarúgó-képzési központ státusz által érintett- női csapatainkra.

edzőlabda Edzéseken használt sportszer.

mérkőzéslabda Edzéseken és mérkőzéseken használt sportszer.

Bosu pro edition- instabil
tréner

Bosu oktatói képesítést szerzett három edzőnk által vezetett bosu edzések megtartásához szükséges edzéseszköz.

Bosu stroops Explosive First
Step

Bosu oktatói képesítést szerzett három edzőnk által vezetett bosu edzések megtartásához szükséges edzéseszköz.

SMR masszázshenger Szakképzett masszőrünk által vezetett regenerációs foglalkozásokon használt segédeszköz, sportszer.

rúgófal Edzéseken használt sportszer.

kapuháló 7x2 méter Folyamatosan amortizálódó kapuhálóink pótlására szolgáló sportszer.

kapuháló 5x2 méter Folyamatosan amortizálódó kapuhálóink pótlására szolgáló sportszer.

kapuháló 3x2 méter Folyamatosan amortizálódó kapuhálóink pótlására szolgáló sportszer.

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)

8 803 186 Ft 90 754 Ft 181 509 Ft 9 075 450 Ft 3 889 479 Ft 12 874 174 Ft 12 964 928 Ft

be/SFP-11798/2016/MLSZ

2016-05-01 19:09 7 / 30



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 2016-07-01 2017-06-30 2016-07-01 4 635 500
Ft

Pályafelújítás élőfüves pálya felújítása 2016-07-01 2017-06-30 2016-07-01 3 403 600
Ft

Pályafelújítás élőfüves pálya felújítása 2016-07-01 2017-06-30 2016-07-01 4 533 900
Ft

Pályafelújítás élőfüves pálya felújítása 2016-07-01 2017-06-30 2016-07-01 3 352 800
Ft

Pályafelújítás műfüves pálya
borításának cseréje

2017-04-01 2017-05-01 2017-05-02 67 256 423
Ft

Pályafelújítás műfüves pálya
borításának cseréje

2017-04-01 2017-05-01 2017-05-02 7 331 494
Ft

Pályaépítés élőfüves nagypálya
építés

2017-03-01 2017-05-01 2017-05-02 101 221
489 Ft

Pálya-
infrastr. bőv.

labdafogó háló
tartószerkezettel
(beépített)

2016-10-01 2017-03-01 2017-03-02 1 494 790
Ft

Pálya
fűtve/világítva

edzésszintű világítás
kiépítése

2016-11-01 2017-03-01 2017-03-02 14 922 500
Ft

208 152
496 Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

élőfüves pálya felújítása Fiumei utcai edzőpálya (más néven: Munkácsy ill. Spartacus sporttelep) ápolási program. Az utánpótlás csapatok által használt
füves sportpályák minőségi javulását és karbantartását jelentő éves szükségességű pályaápolási programok. Az éves ápolás a
pálya talajának időszakos marását, lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, vegyszeres
védelmét jelenti.

élőfüves pálya felújítása Teveli úti edzőpálya (más néven Mező sporttelep) ápolási program. Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpályák
minőségi javulását és karbantartását jelentő éves szükségességű pályaápolási programok. Az éves ápolás a pálya talajának
időszakos marását, lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, vegyszeres védelmét jelenti.

élőfüves pálya felújítása Perutz Stadion centerpálya ápolási program. Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpályák minőségi javulását és
karbantartását jelentő éves szükségességű pályaápolási programok. Az éves ápolás a pálya talajának időszakos marását,
lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, vegyszeres védelmét jelenti.

élőfüves pálya felújítása Perutz Stadion edzőterület ápolási program. Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpályák minőségi javulását és
karbantartását jelentő éves szükségességű pályaápolási programok. Az éves ápolás a pálya talajának időszakos marását,
lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, vegyszeres védelmét jelenti.

műfüves pálya borításának
cseréje

Perutz Stadion műfüves pálya felújítása. Az utánpótlás csapatok által használt műfüves sportpályák minőségi javulását és
karbantartását jelentő szükségességű pályaápolási program. A folyamatos használat és nagyarányú terhelés következtében a
pálya felső rétegei elhasználódtak, balesetveszélyessé, egészségre ártalmassá váltak. Elkerülhetetlenné vált a borítás cseréje.

műfüves pálya borításának
cseréje

Fiumei utcai sporttelep 20x40m-es műfüves pálya felújítása. Az utánpótlás csapatok által használt műfüves sportpályák minőségi
javulását és karbantartását jelentő szükségességű pályaápolási program. A folyamatos használat és terhelés következtében a
pálya felső rétegei elhasználódtak, balesetveszélyessé, egészségre ártalmassá váltak. Elkerülhetetlenné vált a borítás cseréje.
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2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

élőfüves nagypálya építés Perutz Stadion élőfüves nagypálya építés. A stadion területéhez tartozó füves edzőterületet, amely az utánpótlás csapatok
edzéseinek is helyszíne, a tulajdonos Önkormányzat elcsatolta a stadion területétől. Így a létesítmény egy centerpályát és egy
rossz minőségű műfüves pályát foglal magába. A létesítményt használó 10-18 fiú és lány csapatot jelentő utánpótlás számára
elkerülhetetlen fontosságú egy jó minőségű edzőpálya létesítése.

labdafogó háló
tartószerkezettel (beépített)

A Fiumei utcai edzőpálya(más néven: Munkácsy ill. Spartacus sporttelep). Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpálya
használhatóságát emelő beruházás. Az edzőpályán jelenleg nincs labdafogó háló.

edzésszintű világítás
kiépítése

A Fiumei utcai edzőpálya(más néven: Munkácsy ill. Spartacus sporttelep). Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpálya
használhatóságát, kihasználtságát emelő beruházás. Lehetővé teszi a késő délutáni és esti használatot.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható
nyers beruházási érték

Pályafelújítás élőfüves pálya
felújítása

Nagy f.p. 8500
Pápa
Fiumei u.
3.b.

1188/2 8000 Bérelt

Pályafelújítás élőfüves pálya
felújítása

Nagy f.p. 8500
Pápa
Teveli út
1

1843/4 6000 Bérelt

Pályafelújítás élőfüves pálya
felújítása

Nagy f.p. 8500
Pápa
Várkert út
2

6356/9 8000 Bérelt

Pályafelújítás élőfüves pálya
felújítása

Edzőterület 8500
Pápa
Várkert út
2

6356/9 6000 Bérelt

Pályafelújítás műfüves pálya
borításának cseréje

Nagy mf.p 8500
Pápa
Várkert út
2

6356/9 8000 Bérelt

Pályafelújítás műfüves pálya
borításának cseréje

Kicsi mf.p. 8500
Pápa
Fiumei u.
3.b.

1188/2 1000 Bérelt

Pályaépítés élőfüves nagypálya
építés

Nagy f.p. 8500
Pápa
Várkert út
2

6356/9 Bérelt

Pálya-
infrastr. bőv.

labdafogó háló
tartószerkezettel
(beépített)

Nagy f.p. 8500
Pápa
Fiumei u.
3.b.

1188/2 Bérelt

Pálya
fűtve/világítva

edzésszintű világítás
kiépítése

Nagy f.p. 8500
Pápa
Fiumei u.
3.b.

1188/2 Bérelt

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

U7 élőfüves nagypálya félpálya 6 óra 22 fő

U9 élőfüves nagypálya félpálya 6 óra 57
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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

U16 élőfüves nagypálya egész pálya 10 óra 16

U17 élőfüves nagypálya egész pálya 10 óra 16

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.

Munkácsy Mihály Ált. Isk. tornaterme Edzőcs. 8500
Pápa
Aradi u.
10-12.

3894/4 25x15 Bérelt 5 4 000
Ft

12

Batthyány Lajos Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium

Edzőcs. 8500
Pápa
Teveli út
1

1843/4 25x15 Bérelt 20 4 000
Ft

12

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

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. 144 367 257 Ft 1 488 322 Ft 2 976 644 Ft 148 832 224 Ft 63 785 239
Ft

211 129 140 Ft 212 617 462 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszá
m

Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 PÁPAI ELC `B` U19 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. U19 - várhatóan országos III ffi
UP

Aktív

U19 PÁPAI ELC `A` U19 16 országos II ffi UP 1. egyéb ffi UP bajnokság U18 - nem indítunk Aktív

U17 PÁPAI ELC `A` U17 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. várhatóan országos III ffi UP Aktív

U17 PÁPAI ELC `B` U17 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 2. várhatóan országos III ffi UP Aktív

U15 PÁPAI ELC U15 24 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. Aktív

U14 PÁPAI ELC U14 26 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 12 Bozsik egyesületi U7-
U11

Bozsik egyesületi U7-
U11

Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 10 Bozsik egyesületi U7-
U11

Bozsik egyesületi U7-
U11

Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 16 Bozsik egyesületi U7-
U11

Bozsik egyesületi U7-
U11

Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 16 Bozsik egyesületi U7-
U11

Bozsik egyesületi U7-
U11

Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11
U11

15 Bozsik egyesületi U7-
U11

Bozsik egyesületi U7-
U11

Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11
U11

16 Bozsik egyesületi U7-
U11

Bozsik egyesületi U7-
U11

Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11
U11

22 Bozsik egyesületi U7-
U11

Bozsik egyesületi U7-
U11

Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 11 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 12 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 18 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

400783 BENECZ DÁNIEL FEHÉRVÁR FC KFT. 2015.07.29 15%

297710 MOLNÁR LAJOS DÁNIEL FEHÉRVÁR FC KFT. 2015.07.29 15%

368444 SCHÜLD MÁTÉ SZOMBATHELYI HALADÁS KFT. 2016.01.26 15%
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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

U17 PÁPAI ELC U17 30 női UP bajnokság női UP bajnokság várhatóan U18 Aktív

U15 PÁPAI ELC U15 17 női UP bajnokság női UP bajnokság várhatóan U15 félpályás bajnokság Aktív

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U13 PÁPAI ELC U13 12 női UP torna Kiemelt női labdarúgó-képzési központ vállalásaként Aktív

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

Versenyengedély szám 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

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

Versenyengedély szám 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 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 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)

Sportfelszerelés mérkőzés nadrág db 82 2 835 Ft 232 470 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 18 6 615 Ft 119 070 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 14 6 615 Ft 92 610 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 29 6 825 Ft 197 925 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 29 18 845 Ft 546 505 Ft

Sportfelszerelés utazó póló db 29 5 930 Ft 171 970 Ft

Sportfelszerelés utazó rövidnadrág db 29 4 490 Ft 130 210 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 29 8 980 Ft 260 420 Ft

Sportfelszerelés edző háromnegyedes nadrág db 29 6 285 Ft 182 265 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 87 1 980 Ft 172 260 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 29 17 180 Ft 498 220 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 29 13 650 Ft 395 850 Ft

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Újraélesztő készülék újraélesztő készülék db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Diagnosztikai eszköz hordágy db 1 90 500 Ft 90 500 Ft

Diagnosztikai eszköz masszázságy db 1 60 500 Ft 60 500 Ft

Diagnosztikai eszköz Orvosi táska db 3 30 000 Ft 90 000 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)

Perutz Stadion Élőfüves
pálya

4 500 Ft 120 12 6 480 000 Ft

Fuimei utcai sporttelep Élőfüves
pálya

2 500 Ft 90 12 2 700 000 Ft

Teveli úti sporttelep Élőfüves
pálya

1 500 Ft 40 12 720 000 Ft

Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium

Sportcsarnok 4 000 Ft 20 12 960 000 Ft
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2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Perutz Stadion A stadion használata elengedhetetlen a játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásának fejlesztése
érdekében. Ez a létesítmény klubunk központja, itt találhatóak irodáink öltözőink, felszereléseink, gépeink.

Fuimei utcai sporttelep A sporttelep használata elengedhetetlen a játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásának fejlesztése
érdekében. Mivel az összes korcsoportunk nem fér el a Perutz Stadionban, több korcsoportunk használja ezt a létesítményt.

Teveli úti sporttelep A sporttelep használata elengedhetetlen a játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásának fejlesztése
érdekében. Mivel az összes korcsoportunk nem fér el a Perutz Stadionban, több korcsoportunk használja ezt a létesítményt. Ez a
sporttelep lesz kiemelt női labdarúgó-képzési központunk, amennyiben bekerülünk a programba.

Batthyány Lajos
Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium

A tornaterem használata elengedhetetlen a játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásának fejlesztése
érdekében. Saját termünk nincs, így a kis korcsoportok téli időszakban itt végzik felkészülésüket, valamint ez a helyszíne
kiegészítő képzéseink egy részének is.

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)

Egyéb technikai vezető Normál 160 12 150 000 Ft 42 000 Ft 2 304 000 Ft

Egyéb pályagondnok Normál 160 12 150 000 Ft 42 000 Ft 2 304 000 Ft

Egyéb adminisztrátor Normál 160 12 150 000 Ft 42 000 Ft 2 304 000 Ft

Egyéb masszőr EKHO 80 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft

Edző 36 Egyéb 160 12 400 000 Ft 87 770 Ft 5 853 240 Ft

Edző 465 EKHO 160 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

Edző 3168 Egyéb 160 12 200 000 Ft 47 770 Ft 2 973 240 Ft

Edző TANC1321-00623 Egyéb 160 12 200 000 Ft 33 270 Ft 2 799 240 Ft

Edző 2518 Normál 60 12 100 000 Ft 28 000 Ft 1 536 000 Ft

Edző 1393 EKHO 60 12 110 000 Ft 22 000 Ft 1 584 000 Ft

Edző TANC1406-00748 Normál 120 12 100 000 Ft 28 000 Ft 1 536 000 Ft

Edző 472 EKHO 80 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft

Edző 1407 EKHO 60 12 110 000 Ft 22 000 Ft 1 584 000 Ft

Edző TANC1321-00614 EKHO 60 12 70 000 Ft 14 000 Ft 1 008 000 Ft

Edző 3156 EKHO 20 12 25 000 Ft 5 000 Ft 360 000 Ft

Edző 3162 EKHO 20 12 25 000 Ft 5 000 Ft 360 000 Ft

Edző 3163 EKHO 40 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 3161 EKHO 20 12 25 000 Ft 5 000 Ft 360 000 Ft

Edző TANC1406-00751 EKHO 40 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző 2870 EKHO 40 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft
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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 TANC1538-02201 EKHO 40 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző 467 EKHO 20 12 25 000 Ft 5 000 Ft 360 000 Ft

Egyéb pályamunkás Normál 80 12 75 000 Ft 21 000 Ft 1 152 000 Ft

Egyéb pályamunkás EKHO 80 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft

Egyéb erőnléti edző EKHO 80 12 75 000 Ft 15 000 Ft 1 080 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

technikai vezető Meglévő pozíció. A versenyeztetésben különböző szinteken résztvevő 18 csapat logisztikai feladataihoz alapvetően szükséges
pozíció.

pályagondnok Meglévő pozíció. A bérleményként igénybevett létesítmények üzemeltetését csak részben biztosítja a bérbeadó. A 3 telephelyen
zajló utánpótlás edzések megnövekedett feladatokal járnak. Az igénybevett pályák gondozásának egy része az egyesület
tulajdonában lévő gépekkel történik. Ezeknek a feladatoknak ellátásához elengedhetetlenül szükséges munkakör. Az előző
pályázatoknak köszönhetően megvalósuló pályaápolási programok, valamint öntözőrendszerek, működtetője ill. kezelője.

adminisztrátor Meglévő pozíció. Az egyesület adminisztrációs feladatainak ellátója. A szervezési és az egyesület napi működtetési feladatainak
egy részét is végzi.

masszőr Meglévő pozíció. A közel 300, napi rendszerességgel edzésen megjelenő fiatal alapvető szintű egészségügyi felügyeleti,
masszázs ellátási feladatait végzi. A versenyek, mérkőzések, edzések állandó résztvevője. A sportorvossal együttműködve végzi
masszőri, rehabilitációs tevékenységét.

pályamunkás Meglévő pozíció. A bérleményként igénybe vett létesítmények üzemeltetését csak részben biztosítja a bérbeadó. A 3 telephelyen
zajló utánpótlás edzések megnövekedett feladatokkal járnak. Az igénybe vett pályák gondozásának egy része az egyesület
tulajdonában lévő gépekkel történik. Ezeknek a feladatoknak ellátásához elengedhetetlenül szükséges munkakör. Az előző
pályázatoknak köszönhetően megvalósuló pályaápolási programok, valamint öntözőrendszerek, működtetője ill. kezelője.
Munkáját a pályagondnok irányításával végzi.

pályamunkás A bérleményként igénybe vett létesítmények üzemeltetését csak részben biztosítja a bérbeadó. A 3 telephelyen zajló utánpótlás
edzések megnövekedett feladatokkal járnak. Az igénybe vett pályák gondozásának egy része az egyesület tulajdonában lévő
gépekkel történik. Ezeknek a feladatoknak ellátásához elengedhetetlenül szükséges munkakör. Az előző pályázatoknak
köszönhetően megvalósuló pályaápolási programok, valamint öntözőrendszerek, működtetője ill. kezelője. Munkáját a
pályagondnok irányításával végzi.

erőnléti edző Meglévő pozíció. A közel 300, napi rendszerességgel edzésen megjelenő fiatal életkori sajátosságának megfelelő,
sportágspecifikus erőnléti képzési feladatait végzi. A sportorvossal és masszőrrel együttműködve végzi masszőri, rehabilitációs
tevékenységét.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

36 UEFA Pro U15 40 24

465 UEFA A U16 40 16

3168 UEFA B U17 40 16
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1321-00623 MLSZ Grassroots
C

U11 40 15

2518 UEFA B U14 15 26

1393 UEFA B U13 15 11

TANC1406-00748 MLSZ Grassroots
C

U7 20 12

472 UEFA A U18 15 30

1407 UEFA B U15 15 17

TANC1321-00614 MLSZ Grassroots
C

U13 15 12

3156 UEFA B U13 5 12

3162 UEFA B U13 5 18

3163 UEFA B U9 10 16

3161 UEFA B U7 5 10

TANC1406-00751 MLSZ Grassroots
C

U9 5 16

2870 UEFA B U11 10 16

TANC1538-02201 MLSZ Grassroots
C

U11 10 22

467 UEFA A U19 5 16

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 999 775 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 741 000 Ft

Személyszállítási költségek 8 500 000 Ft

Nevezési költségek 50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 10 860 000 Ft
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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 1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 41 337 720 Ft

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

Összesen 66 988 495 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)

60 103 758 Ft 619 626 Ft 1 239 253 Ft 61 962 637 Ft 6 884 737 Ft 68 227 748 Ft 68 847 374 Ft
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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)

UEFA Youth A elitképzés 1 640 000 Ft

UEFA "PRO" továbbképzés 1 63 500 Ft

UEFA "A" továbbképzés 4 177 800 Ft

UEFA "B" továbbképzés 9 114 300 Ft

995 600 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)

490 219 Ft 5 054 Ft 10 108 Ft 505 381 Ft 505 381 Ft 1 005 708 Ft 1 010 762 Ft
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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
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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)

181 509 Ft 181 509 Ft 90 754 Ft 272 263 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 2 976 644 Ft 2 976 644 Ft 1 488 322 Ft 4 464 966 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 239 253 Ft 1 239 253 Ft 619 626 Ft 1 858 879 Ft

Általános képzés 10 108 Ft 10 108 Ft 5 054 Ft 15 162 Ft

Összesen 4 407 514 Ft  6 611 271 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági
szempontú vizsgálatában való segítségnyújtás; igény esetén közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések,
valamint az elszámolás dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési
programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági
szempontú vizsgálatában való segítségnyújtás; igény esetén közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések,
valamint az elszámolás dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési
programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez.

Utánpótlás-
nevelés

Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági
szempontú vizsgálatában való segítségnyújtás; igény esetén közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések,
valamint az elszámolás dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési
programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez.

Általános képzé
s

Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági
szempontú vizsgálatában való segítségnyújtás; igény esetén közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések,
valamint az elszámolás dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési
programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez.
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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: Pápa, 2016. 05. 01.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Grőber Attila (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: Pápa, 2016. 05. 01.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-24 07:57:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-24 08:01:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-24 16:57:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 19:40:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 16
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 22:50:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 16:22:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-04-25 15:31:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 21:38:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 18:37:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 18:05:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 18:02:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 10:43:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 10:43:29

Mellékletek

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

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

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

(52 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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 kifejtése

Kelt: Pápa, 2016. 05. 01.
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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

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő TAO-ból finanszírozott személyi
állomány

23 23 0%

Licence-szel rendelkező
edzők száma

fő Licensz előre lépés C-ről B-re 5 fő
esetében várható

18 18 0%

Edzőtáborok száma db Őszi napközis jellegű edzőtábor 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db 2 5 150%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 0 0 0 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

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 19 22 16%

U18 fő Jelenleg fiú, a következő támogatási
időszakban leány

19 30 58%

U17 fő Jelenleg fiú és leány, a következő
támogatási időszakban fiú

30 20 -33%

U16 fő 16 20 25%

U15 fő Fiúk és leányok 41 41 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 153 170 443 Ft 1 579 076 Ft 3 158 153 Ft 157 907 674 Ft 67 674 718 Ft 224 003 314
Ft

225 582 390 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 803 186 Ft 90 754 Ft 181 509 Ft 9 075 450 Ft 3 889 479 Ft 12 874 174 Ft 12 964 928 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

144 367 257 Ft 1 488 322 Ft 2 976 644 Ft 148 832 224 Ft 63 785 239 Ft 211 129 140
Ft

212 617 462 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

60 103 758 Ft 619 626 Ft 1 239 253 Ft 61 962 637 Ft 6 884 737 Ft 68 227 748 Ft 68 847 374 Ft

Képzés 490 219 Ft 5 054 Ft 10 108 Ft 505 381 Ft 505 381 Ft 1 005 708 Ft 1 010 762 Ft

- ebből általános képzés 490 219 Ft 5 054 Ft 10 108 Ft 505 381 Ft 505 381 Ft 1 005 708 Ft 1 010 762 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 213 764 420 Ft 2 203 756 Ft 4 407 514 Ft 220 375 692 Ft 75 064 836 Ft 293 236 770
Ft

295 440 526 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 35 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 52 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (47 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)

alairasminta_toth_peter_1461477649.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-24 08:00:49)
93b815901bc58343c32ab615e41d13672c4977f9cc63adf8b83c0b16b4e3cd13

alairasminta_grober_1461477661.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-24 08:01:01)
cddeb73fb2632e5884e75a5546b3a2bb3b671bbab3c2c3334b04990a068aba04

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

aberuhazasokfinanszirozasiterve_1462032311.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2016-04-30 18:05:11)
25dc566ca269536ff106731e574a37bf8738461b6610b73e87a952762e377b05

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

aberuhazasokfinanszirozasiterve_1462032154.pdf (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2016-04-30 18:02:34)
25dc566ca269536ff106731e574a37bf8738461b6610b73e87a952762e377b05

Egyéb dokumentumok

jako-scan_20160425_145218_1461774017.pdf (Szerkesztés alatt, 527 Kb, 2016-04-27 18:20:17)
71a55b419066f9fb77fe8e6c92037c295dec22f55eace35a4236228fddb4d2ec

jako-scan_20160421_095418_1461774028.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 18:20:28)
9aa574c5ade687fafa36a953b579c2614ab2e1f87371a80c0fde6ab211afe0b0

bosu-hungary-arajanlat-2016.04.23-_1461774047.pdf (Szerkesztés alatt, 1011 Kb, 2016-04-27 18:20:47)
b4cbb5e27fc1c7a4f56c67e5e823b40898423854e3bd62dbe5ef41855325766f

ujraelesztokeszulek_1461774791.pdf (Szerkesztés alatt, 501 Kb, 2016-04-27 18:33:11)
983fa0ee36581677f20a6d38f195bf7cb8a916097eecb1365932f2bdf27e5315

afanyilatkozat_pelc_1461919274.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2016-04-29 10:41:14)
f4f10823e95327691594b2eebe5cecf966ad7ee148d1693545afc5745ae3735b

rugofal_1461786275.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2016-04-27 21:44:35) 2a7012f81970ad62dfe015a0d6b3a80c7bf4edb7fe7b7b6381e8c026492e6e1b

orvositaska_1461786282.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2016-04-27 21:44:42) c9aabfd245e5af3c9f12d01cb7a6485f38525f0f0d6629ac8a96aa76274e87da

masszazsagy_1461786290.pdf (Szerkesztés alatt, 295 Kb, 2016-04-27 21:44:50) bad7f67880ef16d17d680f7b1ac8e1545943f000ec21e14e06c2721ad39e9e1e

pelcsportfejlesztesiterv_2016_fin_1462045662.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-30 21:47:42)
a23f4d3793dae62ec2e8a742d4354a538fb2712694f78d6f1509879e891f90e0

kapuhalok_1461786297.pdf (Szerkesztés alatt, 256 Kb, 2016-04-27 21:44:57) 6581aed422211480696bfd34062d7970274a618d894b42c92f92aee942c31b13

hordagy_1461786328.pdf (Szerkesztés alatt, 127 Kb, 2016-04-27 21:45:28) b66b8c425000a85bf9f2266439d68c278c757161c8555ccb8ce808cfd22c5410

pelc_upreszletezo_1462049107.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2016-04-30 22:45:07)
a78c501f092a7341aa18cb53ea7dcf1428da4460c76e5a6fe123bd0756b083aa

pelc_upszemelyireszletezo_1462049116.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-30 22:45:16)
7ed56640467894d0822902a8a17611bac8855da44c826a528b19dc08ecd276f4

pelc_kepzesreszletezo_1462049124.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2016-04-30 22:45:24)
0834120bc0e828769812dec3bb663508e5a4f09724c6a7aa01cbe9a740f945c8

pelc_targyieszkozingatlanreszl_1462049408.pdf (Szerkesztés alatt, 66 Kb, 2016-04-30 22:50:08)
d76b9e76cd7499ca5957e0fb4589dd5511708ffbd5d5ae9be973aa5fb55049aa

pelc_targyieszkoznemingatlanr_1462049418.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2016-04-30 22:50:18)
9a762759d70f2ddde5aadd755987b3a7d7527d0cc5564410537d6773c8bae2eb

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

torvenyszekikivonat_1461477472.pdf (Szerkesztés alatt, 377 Kb, 2016-04-24 07:57:52)
91c66572da8e108685052a5fba92ed193fb55189df1461c2817ada7da2647a2d

(52 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igesszolgdij_1461951610.pdf (Szerkesztés alatt, 417 Kb, 2016-04-29 19:40:10) eed471110bfd45fc276fac1a2604f7545dd45aee02c64737c524b5d6ffffc494

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

koztartozasmentesigazolas_1461509833.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2016-04-24 16:57:13)
b84ea3e55e45d56dd477f79828879b8be56809d74b364bde3ecdc524bc353786

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

ures_dokumentum_1461775033.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2016-04-27 18:37:13) ce903b39d651fc43ca02f966dc7ed2b1ebeb926424eeffc337aebfa848a2cf78

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

szakmaiallasfoglalas_1462045081.pdf (Szerkesztés alatt, 483 Kb, 2016-04-30 21:38:01)
7c3b9cef76d9b957239fced255b64ec7d82883448ccf8b057b4126ccc5d9b654

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

perutzberletiszerzodes1.oldal_1461591407.pdf (Szerkesztés alatt, 1014 Kb, 2016-04-25 15:36:47)
0e634bc6a8ce0c9a2e003230325d244436c3488581a65472c54ee8ff185708e2
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perutzberletiszerzodes2.oldal_1461591415.pdf (Szerkesztés alatt, 895 Kb, 2016-04-25 15:36:55)
13a38dd1a4dec625ec7d9df928e1207c1ae371360a4661c79dd863c3935db747

perutzberletiszerzodes3.oldal_1461591420.pdf (Szerkesztés alatt, 529 Kb, 2016-04-25 15:37:00)
85a6f8b7557aee2ba6615ec8199dd0ea99d93e0100572b684e13c9874771af24

fiumeiutcaiberletiszerzodes1.o_1461591427.pdf (Szerkesztés alatt, 815 Kb, 2016-04-25 15:37:07)
5c764280ea389a22155b0672f8a71a411c6e5c5508a0ca9b1333e08e585023fd

fiumeiutcaiberletiszerzodes2.o_1461594135.pdf (Szerkesztés alatt, 356 Kb, 2016-04-25 16:22:15)
531b64eb53b3d9d29c9759574e46b49b5bd2ff2212f816d1474b7e844dcd399e

teveliutberletiszerzodes1.olda_1461594145.pdf (Szerkesztés alatt, 830 Kb, 2016-04-25 16:22:25)
49fd2d6d358238a7e108a1f680300b0700fb55741c406a2fb8723d280e6222af

teveliutberletiszerzodes2.olda_1461594151.pdf (Szerkesztés alatt, 381 Kb, 2016-04-25 16:22:31)
a6b395f197ee8fb5a3dc18696bc659eca4b27e6f1a5833ed5320a4d81d1d6256

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

perutzstadiontulajdonilap6356_9_1461590428.pdf (Szerkesztés alatt, 317 Kb, 2016-04-25 15:20:28)
f976bd9d062733e3d3d1d02b4300e1db687a9aae414be524643d25860c701bd3

teveliuttulajdonilap1843_4_1461590467.pdf (Szerkesztés alatt, 174 Kb, 2016-04-25 15:21:07)
8b6cda013ce4454c52185d82afbe70f7d9681fe90cfc3bbff16e3a5906de8300

fiumeiutcatulajdonilap1188_2_1461591079.pdf (Szerkesztés alatt, 174 Kb, 2016-04-25 15:31:19)
4aff2f74392e34ffd1b2a58099ac617e95526b7f80a7a368dfd420e094197a5a

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

arajanlat_papa_vilagitas_halok_2016_1461919363.pdf (Szerkesztés alatt, 463 Kb, 2016-04-29 10:42:43)
31816a64acf136e381fd0994bd236265016f0bda9283a53cced638b83568d90b

ajanlat_1sz_melleklete_lfhalok_vila_1461919384.pdf (Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2016-04-29 10:43:04)
a31c0bf067db39bce03ccc75e400725305aca38cee48c80a0a9ecf25b28b2301

ajanlat_2sz_melleklete_palyaapolaso_1461773537.pdf (Szerkesztés alatt, 235 Kb, 2016-04-27 18:12:17)
9c2628de3a71e8c65d71f1bae11a816172e3ff7d547109cb739604e6d3ad0205

arajanlat_papa_palyaepites_apolasok_1461773543.pdf (Szerkesztés alatt, 464 Kb, 2016-04-27 18:12:23)
f4465dc48e0abc1ed2bf69430fa5a02847501f2bde20b10bdaaf55037771dffc

papaelofuvespalyakoltsegkalkulac_1461773755.xls (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-04-27 18:15:55)
fd8645e75f5dd4b25876faaec79208ed2fa16aa163d07a594b6d93b4bd19d48d

papamufuvespalyakkoltsegkalkulac_1461773761.docx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2016-04-27 18:16:01)
9da80edb05087b76bba7f0b985ffb3dd1c14dacdc652a5c79c63380511f5d789

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

ajanlat_1sz_melleklete_lfhalok_vila_1461919402.pdf (Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2016-04-29 10:43:22)
a31c0bf067db39bce03ccc75e400725305aca38cee48c80a0a9ecf25b28b2301

arajanlat_papa_vilagitas_halok_2016_1461919409.pdf (Szerkesztés alatt, 463 Kb, 2016-04-29 10:43:29)
31816a64acf136e381fd0994bd236265016f0bda9283a53cced638b83568d90b

ajanlat_2sz_melleklete_palyaapolaso_1461773870.pdf (Szerkesztés alatt, 235 Kb, 2016-04-27 18:17:50)
9c2628de3a71e8c65d71f1bae11a816172e3ff7d547109cb739604e6d3ad0205

arajanlat_papa_palyaepites_apolasok_1461773877.pdf (Szerkesztés alatt, 464 Kb, 2016-04-27 18:17:57)
f4465dc48e0abc1ed2bf69430fa5a02847501f2bde20b10bdaaf55037771dffc

papaelofuvespalyakoltsegkalkulac_1461773890.xls (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-04-27 18:18:10)
fd8645e75f5dd4b25876faaec79208ed2fa16aa163d07a594b6d93b4bd19d48d

papamufuvespalyakkoltsegkalkulac_1461773897.docx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2016-04-27 18:18:17)
9da80edb05087b76bba7f0b985ffb3dd1c14dacdc652a5c79c63380511f5d789
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