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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Pécsi Sport Nonprofit Zrt

A kérelmező szervezet rövidített neve: PSN Zrt
2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Adószám: 2 2 7 4 8 4 6 5 - 2 - 0 2

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 7 6 3 3 Pécs(helység)

Dr. Veress Endre út(út, utca) 10(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 7 6 3 3 Pécs(helység)

Dr. Veress Endre út(út, utca) 10(házszám)

72312-111Telefon: 72315-285Fax:

www.psnzrt.huHivatalos honlap: iroda@psnzrt.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Vári Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: vezérigazgató

06307693569Mobiltelefonszám: var.attila@psnzrt.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Istók Tímea

06204971808Mobiltelefonszám: istok.timea@psnzrt.huE-mail cím:
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Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0192/2013

Érkezett : ________________

114 NBI

Jogosult

 

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény neve                              Létesítmény tulajdonosa                              Létesítmény üzemeltetője                              Átlagos heti használat (óra) Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

2010-06-30

2010-06-30

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

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.



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

0 MFt 150 MFt 150 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

100 MFt 100 MFt 100 MFt

120 MFt 140 MFt 200 MFt

20 MFt 20 MFt 20 MFt

240  MFt 410  MFt 470  MFt

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.

50 MFt 80 MFt 80 MFt

100 MFt 170 MFt 180 MFt

5 MFt 50 MFt 50 MFt

30 MFt 50 MFt 60 MFt

55 MFt 60 MFt 100 MFt

240  MFt 410  MFt 470  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

40 MFt 110 MFt 150 MFt

20 MFt 30 MFt 40 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0192/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0192/2013

 2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

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 sportszervezet sportfejlesztési programja szerinti célkitűzések a verseny- és élsportban:
A jelenlegi helyzet alapján a női és férfi szakágban azonos tartalmú szakmai célkitűzés fogalmazódott meg, azzal az eltéréssel, hogy fiú csapatink a NBI, lány csapataink pedig az NBII osztály
utánpótlás bajnokságaiban versenyeznek.
Ennek keretében a férfi szakágban cél az első osztályában való szereplés jogának utánpótláskorú játékosok közreműködésével történő megtartása mellett utánpótlás csapataink jó (5-
8.helyezés) szereplése. Az évad végére stabil és megfelelő létszámú, magas szakmai színvonalat teljesíteni képes csapat állhat össze, megalapozva a további bajnoki szereplést.
Ennek alapján későbbi közép- és hosszú távú cél lehet a tradícióknak megfelelően egy első osztályú középcsapat illetőleg esetlegesen nemzetközi szereplési jogot kiharcoló szereplés.
A kitűzött célok megvalósítását saját bázison történő utánpótlás nevelésével, utánpótláskorú sportolók főiskolai, egyetemi tanulmányai idején történő átigazolásával és csapatba építésével
kívánjuk megvalósítani, korábbi korosztályokból kinevelkedett első osztályú tapasztalatokkal rendelkező játékosok kiegészítéseként (pl. Szögi, Frey, Lévay, Papp).
A női szakág vonatkozásában a fenti alapelvek mentén, az utánpótlás jelenlegi létszám és szakmai eredményességi mutatói alapján rövid távú cél az utánpótlás csapatok NBI/B osztályában
való szereplése során a korosztályos csapat létszámhiányainak feltöltése és a szakmai munka megerősítése. 
Az éves program része, hogy a célok megvalósításhoz a jövőben szükséges minden bajnoki évadot megelőző időszakban elkészíteni a sportszervezet közép- és hosszú távú stratégiáját és az
annak megvalósítását elősegítő éves cselekvési tervét.
Az utánpótlás-nevelés területén
Konkrét célok és megvalósítás koncepciója:

- A jövő utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámok folyamatos és dinamikus növelése.

- Kisiskolás korban minél több gyermek bevonása kézilabda sportba: a testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével.

- Értékek, erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.).

- Tehetségek felismerése, kiemelkedő adottságú gyermekek és fiatalok látókörbe vonása és sporttevékenységük nyomon követése, dokumentációs rendszer kialakítása. 

- Kiválasztás rendszerének kialakítása és működtetése.

- Stratégiai cél a junior korosztály létszámának és szakmai felkészültségének megerősítése. Ennek érdekében lehetőség szerint a jelenlegi versenyrendszer kereti között az ifjúsági és serdülő
korosztály együttes versenyeztetésének megteremtése. Ennek segítségével növelhető a szakmai minőség és megteremthető a sportolók vonatkozásában alapvető motivációs háttér.

- A versenyrendszer ezen irányú fejlesztése érdekében javaslatok megfogalmazása a szövetség felé.

- Korcsoportonként speciális képzési anyag kidolgozása, a jelenleg rendelkezésre ill. kidolgozás alatt álló MKSZ szakmai útmutatások és oktató segédanyagok figyelembe vételével és
felhasználásával. Saját oktatói segédanyagok készítése.

- Utánpótlás nevelésével foglalkozó szakemberek folyamatos és rendszeres továbbképzése, melynek keretében az edzőképzés területén meg kell valósulnia a vertikálisan egymásra épülő
képzési struktúrának. 

- Műhelymunka, szakmai alapkövetelmények meghatározása, tudásmegosztás, dodaktikus segédanyagok.

Ezen célok eléréséhez komoly anyagi háttér szükséges. A költségvetésben meghatározott összeg rendelkezésre állása esetén lehetséges a célok megvalósítása.
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8.helyezés) szereplése. Az évad végére stabil és megfelelő létszámú, magas szakmai színvonalat teljesíteni képes csapat állhat össze, megalapozva a további bajnoki szereplést.
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Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Az adatlap e pontja a működési költségektől elkülönülő, sport célú építési beruházás (útmutató szerinti) adatlapja. E tekintetben a PSN Zrt sportfejleszteséi programja a helyi infrastruktúra igény
teljesebb kielégítését, új multifunkcionális csarnok építését célozza meg 2015-ig. 
A PSN Zrt. Sportfejlesztési programjának szakmai céljai:
• Szeretnénk az előkészítő iskolák létszámát tovább emelni és még több gyereket bevonni a rendszerünkbe. 
• Szeretnénk további ’gyűjtő’ csoportokat létrehozni, hogy tovább tudjuk csökkenteni a sportágat elhagyók számát. 
• Szeretnénk változtatni a sporttermeink állagán, illetve be szeretnénk jutni jobb minőségű termekbe. 
• Szeretnénk növelni az edzésidőket, mert jelenleg az edzéseink 1:30h és 1:15h hosszúságúak.
• Célunk, hogy minden csapatunknál minimum két edző dolgozzon.
• Szeretnénk az utánpótlás nevelés egy elégé elhanyagolt szegmensét, a tápálkozást, tudatosabbá tenni csoportjainknál. Egy erre szakosodott szakember gárdával felmérjük csoportjainkat és
egyénre szabott táplálkozási programokat adunk át minden gyerekünknek. 
• További fontos cél, hogy az alsó csoportjainknál (U14-ig) úgy mint az U11-es fiúknál több csoportot üzemeltessünk. Erre biztosíték az előkészitő iskolás programunk.
• El akarjuk érni, hogy a junior korosztályunkat is szét tudjuk bontani két csoportra.
• Szeretnénk alkalmazni gyógytornászt és atléta edzőt a minőségi munka javítása érdekében.
• Kiemelt tervünk, hogy létrehozunk egy háromlépcsős fizetési rendszert, amivel egy edzői életpálya modellt szeretnénk elindítani.
• Minden csoportunknak nemzetközi tornákon való részvételt szeretnénk biztosítani.
• Támogatni kívánjuk csapataink nyári edzőtáboroztatását.
Pécs városában a legnépszerűbb sportág a kosárlabda. Ezt mind az utánpótlás sportolói létszámok, mind a felnőtt csapat mérkőzéseinek nézőszámai alátámasztják. Óriási probléma azonban a
sportágban a nem megfelelő méretű és mennyiségű gyakorló pályák, csarnokok állapota, valamint az egységes, más sportágakban már bevált akadémiai rendszer hiánya az
utánpótlásnevelésben. Ebből adódóan a koncepció 3 alappilléren nyugszik: Rátgéber László szaktudása, valamint az egyetemi háttér kihasználására alapozva az utánpótlásnevelés és
parasport területén egy más sportágakban már bevált akadémiai rendszer infrastrukturális hátterének megvalósítása, mely tovább erősítené az utánpótlás eredményeit. E mellett a
kapacitásgondok kiküszöbölése és a szakmai munkához ideális háttér érdekében létesülne meg a multifunkcionális csarnok.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A beruházás tervezett indítása 2013. június, a közreműködő szakeremerek és szervezetek kiválasztása 2013. szeptember. A kivitelezést 2013. októberében kívánjuk kezdeni. A projekt várható
befejezése 2014. augusztus körül várható.

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

Az adatlap e pontja a működési költségektől elkülönülő, sport célú építési beruházás (útmutató szerinti) adatlapja. E tekintetben a PSN Zrt sportfejleszteséi programja a helyi infrastruktúra igény
teljesebb kielégítését, új multifunkcionális csarnok építését célozza meg 2015-ig. 
A PSN Zrt. Sportfejlesztési programjának szakmai céljai:
• Szeretnénk az előkészítő iskolák létszámát tovább emelni és még több gyereket bevonni a rendszerünkbe. 
• Szeretnénk további ’gyűjtő’ csoportokat létrehozni, hogy tovább tudjuk csökkenteni a sportágat elhagyók számát. 
• Szeretnénk változtatni a sporttermeink állagán, illetve be szeretnénk jutni jobb minőségű termekbe. 
• Szeretnénk növelni az edzésidőket, mert jelenleg az edzéseink 1:30h és 1:15h hosszúságúak.
• Célunk, hogy minden csapatunknál minimum két edző dolgozzon.
• Szeretnénk az utánpótlás nevelés egy elégé elhanyagolt szegmensét, a tápálkozást, tudatosabbá tenni csoportjainknál. Egy erre szakosodott szakember gárdával felmérjük csoportjainkat és
egyénre szabott táplálkozási programokat adunk át minden gyerekünknek. 
• További fontos cél, hogy az alsó csoportjainknál (U14-ig) úgy mint az U11-es fiúknál több csoportot üzemeltessünk. Erre biztosíték az előkészitő iskolás programunk.
• El akarjuk érni, hogy a junior korosztályunkat is szét tudjuk bontani két csoportra.
• Szeretnénk alkalmazni gyógytornászt és atléta edzőt a minőségi munka javítása érdekében.
• Kiemelt tervünk, hogy létrehozunk egy háromlépcsős fizetési rendszert, amivel egy edzői életpálya modellt szeretnénk elindítani.
• Minden csoportunknak nemzetközi tornákon való részvételt szeretnénk biztosítani.
• Támogatni kívánjuk csapataink nyári edzőtáboroztatását.
Pécs városában a legnépszerűbb sportág a kosárlabda. Ezt mind az utánpótlás sportolói létszámok, mind a felnőtt csapat mérkőzéseinek nézőszámai alátámasztják. Óriási probléma azonban a
sportágban a nem megfelelő méretű és mennyiségű gyakorló pályák, csarnokok állapota, valamint az egységes, más sportágakban már bevált akadémiai rendszer hiánya az
utánpótlásnevelésben. Ebből adódóan a koncepció 3 alappilléren nyugszik: Rátgéber László szaktudása, valamint az egyetemi háttér kihasználására alapozva az utánpótlásnevelés és
parasport területén egy más sportágakban már bevált akadémiai rendszer infrastrukturális hátterének megvalósítása, mely tovább erősítené az utánpótlás eredményeit. E mellett a
kapacitásgondok kiküszöbölése és a szakmai munkához ideális háttér érdekében létesülne meg a multifunkcionális csarnok.

A

beruházás tervezett indítása 2013. június, a közreműködő szakeremerek és szervezetek kiválasztása 2013. szeptember. A kivitelezést 2013. októberében kívánjuk kezdeni. A projekt várható
befejezése 2014. augusztus körül várható.
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CÉLOK Stratégiai célunk, hogy a magyar játékosok száma növekedjen
az élcsapatokban.

Az élsport, a versenysport sporttudományi támogatásának megőrzése, fejlesztése. 
Céljaink a verseny- és élsportban
A kitűzött célok megvalósítását saját bázison történő utánpótlás nevelésével, utánpótláskorú sportolók főiskolai, egyetemi tanulmányai idején történő átigazolásával és csapatba építésével
kívánjuk megvalósítani, korábbi korosztályokból kinevelkedett első osztályú tapasztalatokkal rendelkező játékosok kiegészítéseként (pl. Szögi, Frey, Lévay, Papp).
A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése.

• Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba,
az emelt szintű fizikai aktivitásba.

• A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú
gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján.
• A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás.

• A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer
kialakítása.

• Az egyesületeknél kapjanak nagyobb elismerést az
utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek.

• Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése
(képzés, versenyeztetés).

• Kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok
működésének biztosítása.

• A tehetségeket kinevelő szakembereknek és kis klubjaiknak
az anyagi érdekeltsége jelenleg nincs megoldva! 

• Az utánpótlás-nevelés egészének módszertani megerősítésére
van szükség (válogatott, klubmunka)!

• A válogatottak vezetésében döntés szükséges a csapatok
edzői követésének mechanizmusában (kis felmenő
rendszer, nagy felmenő rendszer a junior korosztályig)! Céljaink az utánpótlás-nevelés területén
• A jövő utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámok folyamatos és dinamikus növelése.
• Kisiskolás korban minél több gyermek bevonása kézilabda sportba: a testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével.
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• A jövő utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámok folyamatos és dinamikus növelése.
• Kisiskolás korban minél több gyermek bevonása kézilabda sportba: a testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével.
• Értékek, erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.).
• Tehetségek felismerése, kiemelkedő adottságú gyermekek és fiatalok látókörbe vonása és sporttevékenységük nyomon követése, dokumentációs rendszer kialakítása. 
• Kiválasztás rendszerének kialakítása és működtetése.
• Stratégiai cél a junior korosztály létszámának és szakmai felkészültségének megerősítése. Ennek érdekében lehetőség szerint a jelenlegi versenyrendszer kereti között az ifjúsági és serdülő
korosztály együttes versenyeztetésének megteremtése. Ennek segítségével növelhető a szakmai minőség és megteremthető a sportolók vonatkozásában alapvető motivációs háttér.
• A versenyrendszer ezen irányú fejlesztése érdekében javaslatok megfogalmazása a szövetség felé.
• Korcsoportonként speciális képzési anyag kidolgozása, a jelenleg rendelkezésre ill. kidolgozás alatt álló MKSZ szakmai útmutatások és oktató segédanyagok figyelembe vételével és
felhasználásával. Saját oktatói segédanyagok készítése.
• Utánpótlás nevelésével foglalkozó szakemberek folyamatos és rendszeres továbbképzése, melynek keretében az edzőképzés területén meg kell valósulnia a vertikálisan egymásra épülő
képzési struktúrának. 
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A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része.

Az egyetemi-főiskolai sport fejlesztése az egyik legfontosabb feladat. 

A közoktatási intézményekben, iskolákban a kézilabdának
a lehető legtöbb helyen jelen kell lennie, országos
lefedettséget kell elérni.

Együttes fesztivál típusú – esetleg nemzetközi
– rendezvények megrendezése közös érdek

Az együttműködés időfaktora a délutáni, hétvégi, szünidei
(táboroztatás gyakorlata, strandjátékok) időszak,
itt kell a szülőknek jelentős, tartalmas segítséget adni,
hozzáférhető, elérhető árú minőségi megoldást kínálni.

Stratégiai szövetségek együttműködése más csapatsportágakkal. Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén A kézilabda sportág népszerűsítése (és egyben az üzleti élet bekapcsolása)
érdekében fesztivál típusú rendezvények szervezése, esetlegesen együttműködve más csapatsportágakkal (streetball, teremfoci, strandröplabda).

A strandkézilabda fejlesztése a kézilabda sportág szakmai hátterének biztosítására és szabadidős tevékenységek kialakításához (hétvégi, szünidei táborok, amatőr edzőtáborok).

Megfelelő kapcsolódási pontok (iskolák, munkahelyek, szabadidőparkok, stb.) biztosítása a tömegbázis emeléséhez.
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A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok
megjelölése

Pécs, a város a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is nagy jelentőséget tulajdonít a sportnak. Ennek keretében kiemelten foglalkozik az utánpótlás nevelés valamint a versenysporttal is.
Ezt fémjelzi az önkormányzat által a városban működő jelentős, több szakosztályt működtető sportszervezetekkel, a látvány csapatsportokat működtető sportszervezetekkel kötött három éves
támogatási szerződés, valamint az olimpiai felkészülés külön támogatása. A város a lehetőségeinek a határaihoz érve de mégis példamutató bíztatásnak szánva a további reménybeli
szponzorok számára.
Különösen nagy hangsúlyt kap az összefogás, a város és az egyetem kapcsolatának még szorosabbá fűzése. A célok megvalósulásaként a kézilabda sportág vonatkozásában teljes körű
együttműködés valósult meg melynek eredményeként a közelmúltban a város,az egyetem a város sportiskolai egyesülete és a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. együtt vállal szerepet a működtetésben. 
A kitűzött célok megvalósítását saját bázison történő utánpótlás nevelésével, utánpótláskorú sportolók főiskolai, egyetemi tanulmányai idején történő átigazolásával és csapatba építésével
kívánjuk megvalósítani, korábbi korosztályokból kinevelkedett első osztályú tapasztalatokkal rendelkező játékosok kiegészítésekén

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A jelenlegi helyzet szerint a kézilabdázó és korásrlabdázó utánpótlás csapatok jelentős töbségének nincs állandó edzőterme, a csapatok ad-hoc jelleggel vándorolnak a pécsi iskolák
tornatermei, illetve a PSN Zrt intézményei közt. Ezen áldatlan állapot megoldására alkalmas munkacsarnok építését tervezzük.

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

Pécs városában a legnépszerűbb sportág a kosárlabda. Ezt mind az utánpótlás sportolói létszámok, mind a felnőtt csapat mérkőzéseinek nézőszámai alátámasztják. Óriási probléma azonban a
sportágban a nem megfelelő méretű és mennyiségű gyakorló pályák, csarnokok állapota, valamint az egységes, más sportágakban már bevált akadémiai rendszer hiánya az
utánpótlásnevelésben. Ebből adódóan a koncepció 3 alappilléren nyugszik: Rátgéber László szaktudása, valamint az egyetemi háttér kihasználására alapozva az utánpótlásnevelés és
parasport területén egy más sportágakban már bevált akadémiai rendszer infrastrukturális hátterének megvalósítása, mely tovább erősítené az utánpótlás eredményeit. E mellett a
kapacitásgondok kiküszöbölése és a szakmai munkához ideális háttér érdekében létesülne meg a multifunkcionális csarnok.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A projekt időtartama az előkészítési szakasszal együtt sem haladja meg a 24 hónapot. A beruházás tervezett indítása 2013. június, a közreműködő szakeremerek és szervezetek kiválasztása
2013. szeptember. A kivitelezést 2013. októberében kívánjuk kezdeni. A projekt várható befejezése 2014. augusztus körül várható.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
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illetve a PSN Zrt intézményei közt. Ezen áldatlan állapot megoldására alkalmas munkacsarnok építését tervezzük.

Pécs városában a legnépszerűbb sportág a kosárlabda. Ezt mind az utánpótlás sportolói létszámok, mind a felnőtt csapat mérkőzéseinek nézőszámai alátámasztják. Óriási probléma azonban a
sportágban a nem megfelelő méretű és mennyiségű gyakorló pályák, csarnokok állapota, valamint az egységes, más sportágakban már bevált akadémiai rendszer hiánya az
utánpótlásnevelésben. Ebből adódóan a koncepció 3 alappilléren nyugszik: Rátgéber László szaktudása, valamint az egyetemi háttér kihasználására alapozva az utánpótlásnevelés és
parasport területén egy más sportágakban már bevált akadémiai rendszer infrastrukturális hátterének megvalósítása, mely tovább erősítené az utánpótlás eredményeit. E mellett a
kapacitásgondok kiküszöbölése és a szakmai munkához ideális háttér érdekében létesülne meg a multifunkcionális csarnok.

A

projekt időtartama az előkészítési szakasszal együtt sem haladja meg a 24 hónapot. A beruházás tervezett indítása 2013. június, a közreműködő szakeremerek és szervezetek kiválasztása
2013. szeptember. A kivitelezést 2013. októberében kívánjuk kezdeni. A projekt várható befejezése 2014. augusztus körül várható.

Stratégiai célunk, hogy a magyar játékosok száma növekedjen
az élcsapatokban.

Az élsport, a versenysport sporttudományi támogatásának megőrzése, fejlesztése. 
Céljaink a verseny- és élsportban
A kitűzött célok megvalósítását saját bázison történő utánpótlás nevelésével, utánpótláskorú sportolók főiskolai, egyetemi tanulmányai idején történő átigazolásával és csapatba építésével
kívánjuk megvalósítani, korábbi korosztályokból kinevelkedett első osztályú tapasztalatokkal rendelkező játékosok kiegészítéseként (pl. Szögi, Frey, Lévay, Papp).
A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése.

• Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba,
az emelt szintű fizikai aktivitásba.

• A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú
gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján.
• A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás.

• A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer
kialakítása.

• Az egyesületeknél kapjanak nagyobb elismerést az
utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek.

• Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése



Stratégiai célunk, hogy a magyar játékosok száma növekedjen
az élcsapatokban.

Az élsport, a versenysport sporttudományi támogatásának megőrzése, fejlesztése. 
Céljaink a verseny- és élsportban
A kitűzött célok megvalósítását saját bázison történő utánpótlás nevelésével, utánpótláskorú sportolók főiskolai, egyetemi tanulmányai idején történő átigazolásával és csapatba építésével
kívánjuk megvalósítani, korábbi korosztályokból kinevelkedett első osztályú tapasztalatokkal rendelkező játékosok kiegészítéseként (pl. Szögi, Frey, Lévay, Papp).
A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése.

• Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba,
az emelt szintű fizikai aktivitásba.

• A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú
gyermekek látókörbe vonása és nyomon követése egy informatikai alapú dokumentációs rendszer alapján.
• A minőségi képzés támogatása, kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás.

• A kézilabdázás, mint alapsportág, növelt óraszámmal szerepeljen az iskolai tantervben, e képzésre épülő versenyrendszer
kialakítása.

• Az egyesületeknél kapjanak nagyobb elismerést az
utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakemberek.

• Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése
(képzés, versenyeztetés).

• Kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok
működésének biztosítása.

• A tehetségeket kinevelő szakembereknek és kis klubjaiknak
az anyagi érdekeltsége jelenleg nincs megoldva! 

• Az utánpótlás-nevelés egészének módszertani megerősítésére
van szükség (válogatott, klubmunka)!

• A válogatottak vezetésében döntés szükséges a csapatok
edzői követésének mechanizmusában (kis felmenő
rendszer, nagy felmenő rendszer a junior korosztályig)! Céljaink az utánpótlás-nevelés területén
• A jövő utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámok folyamatos és dinamikus növelése.
• Kisiskolás korban minél több gyermek bevonása kézilabda sportba: a testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével.
• Értékek, erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.).
• Tehetségek felismerése, kiemelkedő adottságú gyermekek és fiatalok látókörbe vonása és sporttevékenységük nyomon követése, dokumentációs rendszer kialakítása. 
• Kiválasztás rendszerének kialakítása és működtetése.

(képzés, versenyeztetés).

• Kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok
működésének biztosítása.

• A tehetségeket kinevelő szakembereknek és kis klubjaiknak
az anyagi érdekeltsége jelenleg nincs megoldva! 

• Az utánpótlás-nevelés egészének módszertani megerősítésére
van szükség (válogatott, klubmunka)!

• A válogatottak vezetésében döntés szükséges a csapatok
edzői követésének mechanizmusában (kis felmenő
rendszer, nagy felmenő rendszer a junior korosztályig)! Céljaink az utánpótlás-nevelés területén
• A jövő utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámok folyamatos és dinamikus növelése.
• Kisiskolás korban minél több gyermek bevonása kézilabda sportba: a testmozgás, a sport megkedveltetése a tanulókkal, a kézilabdázás alapjainak megismertetésével.
• Értékek, erkölcsi és akarati tulajdonságok beépítése a fiatalok személyiségébe a kézilabdázás nevelési funkciói által (csapatszellem, vereség kezelése stb.).
• Tehetségek felismerése, kiemelkedő adottságú gyermekek és fiatalok látókörbe vonása és sporttevékenységük nyomon követése, dokumentációs rendszer kialakítása. 
• Kiválasztás rendszerének kialakítása és működtetése.
• Stratégiai cél a junior korosztály létszámának és szakmai felkészültségének megerősítése. Ennek érdekében lehetőség szerint a jelenlegi versenyrendszer kereti között az ifjúsági és serdülő
korosztály együttes versenyeztetésének megteremtése. Ennek segítségével növelhető a szakmai minőség és megteremthető a sportolók vonatkozásában alapvető motivációs háttér.
• A versenyrendszer ezen irányú fejlesztése érdekében javaslatok megfogalmazása a szövetség felé.
• Korcsoportonként speciális képzési anyag kidolgozása, a jelenleg rendelkezésre ill. kidolgozás alatt álló MKSZ szakmai útmutatások és oktató segédanyagok figyelembe vételével és
felhasználásával. Saját oktatói segédanyagok készítése.
• Utánpótlás nevelésével foglalkozó szakemberek folyamatos és rendszeres továbbképzése, melynek keretében az edzőképzés területén meg kell valósulnia a vertikálisan egymásra épülő
képzési struktúrának. 

Az élsport, a versenysport sporttudományi támogatásának
megőrzése, fejlesztése. Céljaink a verseny- és élsportban A kitűzött célok megvalósítását saját bázison történő utánpótlás nevelésével, utánpótláskorú sportolók főiskolai, egyetemi tanulmányai
idején történő átigazolásával és csapatba építésével kívánjuk megvalósítani, korábbi korosztályokból kinevelkedett első osztályú tapasztalatokkal rendelkező játékosok kiegészítéseként (pl.
Szögi, Frey, Lévay, Papp).
A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része.

Az egyetemi-főiskolai sport fejlesztése az egyik legfontosabb feladat. 

A közoktatási intézményekben, iskolákban a kézilabdának
a lehető legtöbb helyen jelen kell lennie, országos
lefedettséget kell elérni.

Együttes fesztivál típusú – esetleg nemzetközi
– rendezvények megrendezése közös érdek

Az együttműködés időfaktora a délutáni, hétvégi, szünidei
(táboroztatás gyakorlata, strandjátékok) időszak,
itt kell a szülőknek jelentős, tartalmas segítséget adni,
hozzáférhető, elérhető árú minőségi megoldást kínálni.

Stratégiai szövetségek együttműködése más csapatsportágakkal. Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén A kézilabda sportág népszerűsítése (és egyben az üzleti élet bekapcsolása)
érdekében fesztivál típusú rendezvények szervezése, esetlegesen együttműködve más csapatsportágakkal (streetball, teremfoci, strandröplabda).

A strandkézilabda fejlesztése a kézilabda sportág szakmai hátterének biztosítására és szabadidős tevékenységek kialakításához (hétvégi, szünidei táborok, amatőr edzőtáborok).

Megfelelő kapcsolódási pontok (iskolák, munkahelyek, szabadidőparkok, stb.) biztosítása a tömegbázis emeléséhez.



• Stratégiai cél a junior korosztály létszámának és szakmai felkészültségének megerősítése. Ennek érdekében lehetőség szerint a jelenlegi versenyrendszer kereti között az ifjúsági és serdülő
korosztály együttes versenyeztetésének megteremtése. Ennek segítségével növelhető a szakmai minőség és megteremthető a sportolók vonatkozásában alapvető motivációs háttér.
• A versenyrendszer ezen irányú fejlesztése érdekében javaslatok megfogalmazása a szövetség felé.
• Korcsoportonként speciális képzési anyag kidolgozása, a jelenleg rendelkezésre ill. kidolgozás alatt álló MKSZ szakmai útmutatások és oktató segédanyagok figyelembe vételével és
felhasználásával. Saját oktatói segédanyagok készítése.
• Utánpótlás nevelésével foglalkozó szakemberek folyamatos és rendszeres továbbképzése, melynek keretében az edzőképzés területén meg kell valósulnia a vertikálisan egymásra épülő
képzési struktúrának. 

Az élsport, a versenysport sporttudományi támogatásának
megőrzése, fejlesztése. Céljaink a verseny- és élsportban A kitűzött célok megvalósítását saját bázison történő utánpótlás nevelésével, utánpótláskorú sportolók főiskolai, egyetemi tanulmányai
idején történő átigazolásával és csapatba építésével kívánjuk megvalósítani, korábbi korosztályokból kinevelkedett első osztályú tapasztalatokkal rendelkező játékosok kiegészítéseként (pl.
Szögi, Frey, Lévay, Papp).
A kézilabdázás legyen minél több felnőtt és gyermek mindennapos gondolkodásának, tevékenységének része.

Az egyetemi-főiskolai sport fejlesztése az egyik legfontosabb feladat. 

A közoktatási intézményekben, iskolákban a kézilabdának
a lehető legtöbb helyen jelen kell lennie, országos
lefedettséget kell elérni.

Együttes fesztivál típusú – esetleg nemzetközi
– rendezvények megrendezése közös érdek

Az együttműködés időfaktora a délutáni, hétvégi, szünidei
(táboroztatás gyakorlata, strandjátékok) időszak,
itt kell a szülőknek jelentős, tartalmas segítséget adni,
hozzáférhető, elérhető árú minőségi megoldást kínálni.

Stratégiai szövetségek együttműködése más csapatsportágakkal. Céljaink a szabadidős kézilabdázás területén A kézilabda sportág népszerűsítése (és egyben az üzleti élet bekapcsolása)
érdekében fesztivál típusú rendezvények szervezése, esetlegesen együttműködve más csapatsportágakkal (streetball, teremfoci, strandröplabda).

A strandkézilabda fejlesztése a kézilabda sportág szakmai hátterének biztosítására és szabadidős tevékenységek kialakításához (hétvégi, szünidei táborok, amatőr edzőtáborok).

Megfelelő kapcsolódási pontok (iskolák, munkahelyek, szabadidőparkok, stb.) biztosítása a tömegbázis emeléséhez.

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

A Rátgéber Akadémia Projekt célja egy nemzetközi szinten ismert és elismert kosárlabda-akadémia megalapítása és létrehozása, amely elsősorban alkalmas az utánpótlás¬nevelésre, kiváló
sportolók képzésére, részben kielégíti a sportolni vágyó tömegek igényét és beépül Pécs város sportkultúrájába, kihasználja a város gazdasági, társadalmi és tudományos adottságait is.
A sportfejlesztési program további kiemelt célja a mozgáskorlátozott sportolók támogatása. A Rátgéber Akadémiában kapna helyet a Parasport Centrum, mely alkalmas teret jelentene a
mozgássérült sportolók felkészülésére.

A

Rátgéber Akadémia Projekt célja egy nemzetközi szinten ismert és elismert kosárlabda-akadémia megalapítása és létrehozása, amely elsősorban alkalmas az utánpótlás¬nevelésre, kiváló
sportolók képzésére, részben kielégíti a sportolni vágyó tömegek igényét és beépül Pécs város sportkultúrájába, kihasználja a város gazdasági, társadalmi és tudományos adottságait is.
A sportfejlesztési program további kiemelt célja a mozgáskorlátozott sportolók támogatása. A Rátgéber Akadémiában kapna helyet a Parasport Centrum, mely alkalmas teret jelentene a
mozgássérült sportolók felkészülésére.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

5 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0192/2013

Támogatási
időszak

Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz /
megnevezés

Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás
(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

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.



Kisbusz 13 000 000 Ft

Telefon 2 db 180 000 Ft

13 180 000 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő
táblázatban kell kitölteni!)

3 990 563 Ft 9 311 313 Ft 13 301 876 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 990 563 Ft 9 311 313 Ft 13 301 876 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:

9

csarnok

Ir. szám

Város

Utca

Pécs 3732 720 000 000 Ft

csarnok

Ir. szám

Város

Utca

Pécs 3732 480 000 000 Ft

1 200 000 000 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

217 997 353 Ft 508 660 490 Ft 726 657 843 Ft

145 015 106 Ft 338 368 580 Ft 483 383 686 Ft

363 012 459 Ft 847 029 070 Ft 1 210 041 529 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0192/2013

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)            

2013/14 Személyszállítási eszközök
A személyszállítási költségek csökkentése
érdekében megtérülő befektetés Nem

2013/14 Informatikai eszközök kapcsolattartás érdekében Nem

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás helyszíne                            Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

U.f. E.k.

2013/14 TEB
2013-06-30 2014-09-01 2014-06-30

2014/15 TEB
2014-06-30 2014-09-01 2014-09-01

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

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);
· 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



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

0 0

0 0

32 2

17 1

18 1

6 0

17 1

41 2

21 1

19 1

9 1

2013/14-es bajnoki évad

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2014/15-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0192/2013

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb)

U7

U8

U9 Országos

U10 Országos

U11 Országos

U12 Megyei

U13 Országos

U14 Országos

Serdülő Országos

Ifjúsági Országos

Junior Országos

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb)

U7 Nincs

U8 Nincs

U9 Nincs

U10 Nincs

U11 Nincs

U12 Nincs

U13 Nincs

U14 Nincs

Serdülő Nincs

Ifjúsági Nincs

Junior Nincs

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint



12

zokni 210 1 500 Ft 315 000  Ft

sapka 150 3 000 Ft 450 000  Ft

70 dkg-os medicin labda 30 2 500 Ft 75 000  Ft

kapuháló 4 55 000 Ft 220 000  Ft

fittball 5 9 000 Ft 45 000  Ft

gumiszalag 30 5 000 Ft 150 000  Ft

ugrókötél 30 3 000 Ft 90 000  Ft

jelzőbólya 4 6 000 Ft 24 000  Ft

mez 300 10 000 Ft 3 000 000  Ft

mez 300 15 000 Ft 4 500 000  Ft

melegítő 300 20 000 Ft 6 000 000  Ft

stopperóra 10 7 000 Ft 70 000  Ft

síp 10 2 000 Ft 20 000  Ft

bólya 10 9 000 Ft 90 000  Ft

labdapumpa 10 3 000 Ft 30 000  Ft

labda 150 10 000 Ft 1 500 000  Ft

fagyasztó spray 10 1 600 Ft 16 000  Ft

jégakku 30 1 000 Ft 30 000  Ft

wax 50 5 000 Ft 250 000  Ft

széldzseki 50 10 000 Ft 500 000  Ft

jégzselé spray 10 2 000 Ft 20 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Lauber Dezső Sportcsarnok 12 000 Ft 5 9 45 540 000  Ft

Lauber Dezső Sportcsarnok14 375 50 000 Ft 24 10 240 12 000 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

8 12 200 000 Ft 54000 Ft 3 048 000  Ft

6 12 200 000 Ft 54000  Ft 3 048 000  Ft

6 12 200 000 Ft 54000  Ft 3 048 000  Ft

6 12 200 000 Ft 54000  Ft 3 048 000  Ft

4 12 300 000 Ft 81000  Ft 4 572 000  Ft

4 12 300 000 Ft 81000  Ft 4 572 000  Ft

4 12 400 000 Ft 108000  Ft 6 096 000  Ft

4 12 200 000 Ft 54000 3 048 000  Ft

4 12 400 000 Ft 108000  Ft 6 096 000  Ft

4 12 150 000 Ft 40500  Ft 2 286 000  Ft

4 12 200 000 Ft 54000  Ft 3 048 000  Ft

4 12 200 000 Ft 54000  Ft 3 048 000  Ft

4 12 161 000 Ft 43470  Ft 2 453 640  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0192/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Pályatartozék

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Pályatartozék

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Gyógyszerek, vitaminok

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Igénybevett órák
száma / évad

Éves&nbspköltség     

2013/14 U9

2013/14 U9

Támogatási
időszak

Név                               Kategória Új? Adózás módja Napi munka
óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)                     

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)                         

2013/14 Harmat Tamás Edző Nem Egyéb

2013/14 Hajdu Gábor Edző Nem Egyéb

2013/14 Szeepsi IStván Edző Nem Egyéb

2013/14 Papp Márk Edző Nem Egyéb

2013/14 Kovács Gábor Edző Nem Egyéb

2013/14 GYulai László Edző Nem Egyéb

2013/14 Koleszár György Edző Nem Egyéb

2013/14 erőnléti edző Edző Nem Egyéb

2013/14 Nagy Zsolt Edző Nem Egyéb

2013/14 Homonnay Dávid Edző Nem Egyéb

2013/14 sportszervező Egyéb Nem Egyéb

2013/14 technikai vezető Egyéb Nem Egyéb

2013/14 Egyéb Nem Egyéb



4 12 161 000 Ft 43470  Ft 2 453 640  Ft

4 12 150 000 Ft 40500  Ft 2 286 000  Ft

4 12 30 000 Ft 8100  Ft 457 200  Ft

4 12 200 000 Ft 54000 Ft 3 048 000  Ft

4 12 150 000 Ft 40500  Ft 2 286 000  Ft

4 12 200 000 Ft 54000  Ft 3 048 000  Ft

4 12 180 000 Ft 48600  Ft 2 743 200  Ft

4 12 150 000 Ft 40500 Ft 2 286 000  Ft

4 12 110 000 Ft 29700 Ft 1 676 400  Ft

1 155 870 65 242 440 

2

Harmat Tamás

Hajdu Gábor

Szeepsi IStván

Papp Márk

Kovács Gábor

GYulai László

Koleszár György

erőnléti edző

Nagy Zsolt

Homonnay Dávid

sportszervező sportszervező

technikai vezető technikai vezető

adminisztrátor adminisztrátor

Horváth Virginia

Sportszakemberek adatainak részletezése

2013/14 adminisztrátor Egyéb Nem Egyéb

2013/14 Horváth Virginia Edző Nem Egyéb

2013/14 Tóth János Edző Nem Egyéb

2013/14 Wiesner László Edző Nem Egyéb

2013/14 edző Edző Nem Egyéb

2013/14
Gyurkovics Ferenc-
erőnléti edző Edző Nem Egyéb

2013/14
Gellér Orsolya
sportszervező Egyéb Nem Egyéb

2013/14
adminisztrátor-
Sebestyén Csaba Egyéb Nem Egyéb

2013/14
szertáros- Bujtár Ádá
m Egyéb Nem Egyéb

Összegzés:

Évad Név Szül. Idő Licensz / megnevezés Fogl. kor.

2013/14 1990-04-06 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1990-04-19 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1979-04-11 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1953-03-19 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1959-11-25 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1962-09-21 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1976-12-09 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1980-07-26 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1962-02-14 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1975-01-22 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1979-06-18

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1964-04-30

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1956-01-06

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1970-09-09 A

U9
U10
U11
U12
U13



Tóth János

Wiesner László

edző

Gyurkovics Ferenc-erőnléti edző

Gellér Orsolya sportszervező sportszervező

adminisztrátor-Sebestyén Csaba adminisztrátor

szertáros- Bujtár Ádám szertáros

17 079 000  Ft 0  Ft

316 000  Ft 0  Ft

5 600 000 Ft 0 Ft

1 271 484 Ft 0 Ft

3 296 000 Ft 0 Ft

723 000 Ft 0 Ft

12 540 000  Ft 0  Ft

4 268 928 Ft 0 Ft

65 242 440  Ft 0  Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

110 336 852 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

11 133 890 Ft 100 205 012 Ft 111 338 902 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

11 133 890 Ft 100 205 012 Ft 111 338 902 Ft

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

2013/14 1969-10-29 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1977-11-15 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1957-11-22 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1979-10-11 A

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1977-11-09

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1963-10-23

U9
U10
U11
U12
U13

2013/14 1971-11-10

U9
U10
U11
U12
U13

Jogcím 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

AJT program költségei

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0192/2013

Évad Képzés címe          Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi költségei
(Ft)           

Oktatók várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb folyó
költségek
(Ft)            

Amortizá-
ció (Ft)

Tanácsadói
szolgálta-
tások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes költségei
(Ft)

Összesen     

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 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

2013/14 SZ

2014/15 Á

2014/15 SZ

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



500 000 Ft 10 484 698 Ft

670 000 Ft 10 484 698 Ft

430 000 Ft 10 484 698 Ft

1 600 000 Ft

Közreműködői költségek

6 181 768 Ft

3 383 686 Ft

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

0 Ft 0 Ft

6 779 718 Ft 3 383 686 Ft

1 002 050 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

7 781 768 Ft 3 383 686 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0192/2013

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj

2013/14 ügyvédi díj Tárgyi jellegű

2013/14 könyvizsgáló díja Tárgyi jellegű

2013/14 tanácsadási díj Tárgyi jellegű

Összegzés:

2013/14

2014/15

Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:



Ügyiratszám : be/SFPHP01-0192/2013

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) 08  (hó) 28  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP01-0192/2013

Alulírott  Vári Att ila, 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.

Kelt: Pécs  (helység), 2013  (év) 08  (hó) 28  (nap) 



___________________________

Kérelmező cégszerű  aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPHP01-0192/2013

 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)

 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
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Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány fő

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek
száma fő

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma fő

Licence-szel rendelkező edzők száma fő

Szakemberek átlagfizetése Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma fő

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U7 Fő

U8 Fő

U9 Fő

U10 Fő

U11 Fő

U12 Fő

U13 Fő

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U7 helyezés

U8 helyezés

U9 helyezés

U10 helyezés

U11 helyezés

U12 helyezés

U13 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 110 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

517 971 803 Ft 6 779 718 Ft 221 987 916 Ft 739 959 719 Ft

100 205 012 Ft 1 002 050 Ft 11 133 890 Ft 111 338 902 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

618 176 815 Ft 7 781 768 Ft 233 121 806 Ft 851 298 621 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

338 368 580 Ft 3 383 686 Ft 145 015 106 Ft 483 383 686 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

338 368 580 Ft 3 383 686 Ft 145 015 106 Ft 483 383 686 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

856 340 383 Ft 10 163 404 Ft 367 003 022 Ft 1 223 343 405 Ft

100 205 012 Ft 1 002 050 Ft 11 133 890 Ft 111 338 902 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

956 545 395 Ft 11 165 454 Ft 378 136 912 Ft 1 334 682 307 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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