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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány
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Gazdálkodási formakód:

569

3

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

Amatőr
Hivatásos
Közhasznú
sportszervezet sportszervezet alapítvány

Diáksport
egyesület

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(út, utca)

Sportiskola

Adószám:

1 8 2 2 3 8 9 7 - 2 - 0 2

Bankszámlaszám:

1 1 7 3 1 0 1 8 - 2 9 9 0 0 6 8 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0

(helység)

7 6 2 4

(házszám)

Boszorkány

Pécs
2/C

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

(helység)

7 6 2 4

(házszám)

Boszorkány

Telefon: 205942151

Pécs
2/C

Fax: 72336-158

Hivatalos honlap: www.ratgeberakademia.hu

E-mail: ratgeber@ratgeber.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Rátgéber László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Ügyvezető

Mobiltelefonszám: 209698888

E-mail cím: ratgeber@ratgeber.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Mészáros Zalán

Mobiltelefonszám: 209991414

E-mail cím: meszaros@ratgeber.hu

Szervezet ált al rendszeresen használt sport lét esít mények adat ai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

Átlagos heti használat
(óra)

Használat
célja

2011-09-21

2011-09-21

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, az öt lát vány-csapat sport t erület én működő
közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani
Hivatalos név
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Nem jogosult

1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki!
2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1
3. Ame nnyibe n a ké re lme z ő diák s po rte gye s üle t fe ladatait e llátó s po rts z e rve z e t é s ne m ve s z ré s z t vagy s z e rz e tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s z aks z ö ve ts é g által kiírt ve rs e nyre nds z e r
valame lyik bajno ki o s z tályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro s z tályban, akko r a ké re le mhe z c s ato lni s z üks é ge s a Magyar D iáks po rt S z ö ve ts é g (MD S Z) nyilatko z atát arró l, ho gy a diák
s po rte gye s üle t az MD S Z vagy a Magyar Egye te mi-Fő is ko lai S po rts z ö ve ts é g (MEFS ) által s z e rve z e tt ve rs e nye ke n ré s z t ve s z , vagy arra indulás i jo go t s z e rz e tt. Ame nnyibe n a ké re lme z ő fe ls ő o ktatás i
s po rtban műkö dő s po rts z e rve z e t, é s ne m ve s z ré s z t vagy s z e rz e tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s z aks z ö ve ts é g által kiírt ve rs e nyre nds z e r valame lyik bajno ki o s z tályában valame ly fe lnő tt vagy
utánpó tlás ko ro s z tályban, akko r a ké re le mhe z c s ato lni s z üks é ge s a Magyar Egye te mi-Fő is ko lai S po rts z ö ve ts é g nyilatko z atát arró l, ho gy a ké re lme z ő s po rts z e rve z e t ré s z t ve s z a fő is ko lai-e gye te mi
ve rs e nyre nds z e rbe n, vagy arra indulás i jo go t s z e rz e tt.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben)
Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át .
Bevétel

2012

2013

2014

Önkormányzati támogatás

0 Ft

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

17.5 MFt

17 MFt

25 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

104 MFt

155 MFt

377 MFt

Egyéb támogatás

10.6 MFt

14 MFt

25 MFt

Összegzés:

132.1 MFt

összesen:

186 MFt

427 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban
Kiadás

2012

2013

2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

68 MFt

94 MFt

130 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

3 MFt

6 MFt

Anyagköltség

5 MFt

2 MFt

6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

53 MFt

84 MFt

274 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

3 MFt

2 MFt

10 MFt

Összegzés:

132 MFt

összesen:

185 MFt

426 MFt

Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok
2012

2013

2014

Utánpótlásra fordított összeg

129 MFt

183 MFt

420 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

2 MFt

6 MFt
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Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i)
2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet ?
Személyi jellegű ráfordítás
költségei

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Versenyeztetés

Ismert esse a kérelmező szervezet kérelemmel érint et t t ámogat ási időszakra vonat kozó sport f ejleszt ési programját (abban az eset ben, ha a
kérelmet hosszabb, de legf eljebb 3, egymást követ ő t ámogat ási időszakra nyújt ják be, a sport f ejleszt ési programot t ámogat ási időszakokra
lebont va kell ismert et ni!). A sport f ejleszt ési program t art almazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pont jában
meghat ározot t t ervet is (az egyes t ámogat ási jogcímekre külön kell kit ölt eni).
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A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2014 -es évadra vonat kozóan

Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása

A

„Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) feladata Pécs városának és annak vonzáskörzetének gyerekanyagának edzése,
versenyeztetése, illetve 14 éves kortól az egész országból és akár külföldről, főleg a magyarlakta vidékekről ide érkező játékosok versenykosárlabdára való képzése.
Az Alapítvány a Pécsi Sport Nonproﬁt Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával hosszú távú, háromoldalú megállapodást kötött, mely alapján, a
játékosok igazolása a PSN Zrt.-be történik, a szakmai felügyeletet illetve irányítást az Alapítvány végzi. Emellett az Alapítvány által felnevelt játékosok képezik a
mindenkori pécsi felnőtt kosárlabda csapatok utánpótlását.
Mint azt a személyi feltételeknél összegeztük, ﬁú és leány utánpótlásunkban jelenleg 440 leigazolt kosárlabdázó található, melyből 177 leány és 263 ﬁú.(Mellékletben) A
szerződéses iskolai előkészítőinkben pedig további 260 gyermek foglalkozik minimum hetente kétszer a kosárlabdával.előkészítőinkben. Ez a létszám, kiegészülve a
felzárkóztató 10 növendékével összességében 700 gyermek részvételét jelenti programunkban!
Az Alapítvány égisze alatt jelenleg 440 leigazolt utánpótlás korú játékos sportol, melyből 177 leány, 253 ﬁú. Az Alapítvány égisze alatt jelenleg 20 tagiskolai előkészítő
koedukált csoportjaiban sportoló további 260 gyermek alkotja a piramis alsó szegmensét. Így összesen 700 (!) kosárlabdázó szakmai irányítását végzi Alapítványunk.
Csoportjaink jelenleg 10 helyszínen (Lauber Dezső Sportcsarnok, Miroslav Krleza Horvát Nemzetiségi Általános Iskola, Széchenyi-TÁSI, Babits Mihály Gimnázium, 500-as
Szakképző Iskola, Nagy Lajos Gimnázium, Budai Városkapu Iskolaközpont, Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola és ANK Iskolaközpont Pollack Mihály MK
tormacsarnoka) korosztálytól függően 3-4-5 csapatedzéssel készülnek a szezonális feladataikra.
Az U11 heti 3, az U12 heti 4, az U13 heti 4 1, míg az U14 és idősebb korosztályaink heti 5 edzéssel dolgoznak.
A délutáni csapatedzések mellett rendszeresen tartunk egyéni képzéseket, amelyek U14-ig szabadon választhatóak, míg U14 felett, részben az erre szakosodott
középiskolákkal karöltve, (Közoktatás típusú Sportiskola) a délelőtti testnevelés óra keretében szervezetten működik. A használt termeink nagyon változó állapotban
vannak, de működésünk fenntartása érdekében rá vagyunk szorítva mindegyik terem használatára. A termeket labdákkal, illetve kiegészítő sporteszközökkel elláttuk,
illetve a jövőben ellátjuk.
Jelenleg heti 51 csapatedzést tartunk.
2012 január 1-től a városvezetés segítségével sikerült elérnünk, hogy a Széchenyi-Tási tornatermét teljes idősávban használhassuk hétköznapokon( ½ 3-9 ig), illetve a
hétvégi idősávban prioritást élvezzünk az egyéb sportrendezvényekkel szemben. Mivel ez egy körülbelül 800 nm-es kettéosztható terem 6 palánkkal, így a leendő
Rátgéber Akadémia Sportcentrum ( Horváth Judit edzőcsarnok ) megvalósulásáig megfelelő bázisa lehet utánpótlásunknak, annál is inkább mivel az iskolához tartozó
futófolyosó(6-szor 80 méter) az atlétikai képzéshez helyben nyújt lehetőséget.
A „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) feladata Pécs városának és annak vonzáskörzetének gyerekanyagának edzése,
versenyeztetése, illetve 14 éves kortól az egész országból és akár külföldről, főleg a magyarlakta vidékekről ide érkező játékosok versenykosárlabdára való képzése.
Az Alapítvány a Pécsi Sport Nonproﬁt Zrt. és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával hosszú távú, háromoldalú megállapodást kötött, mely alapján, a
játékosok igazolása a PSN Zrt.-be történik, a szakmai felügyeletet illetve irányítást az Alapítvány végzi. Emellett az Alapítvány által felnevelt játékosok képezik a
mindenkori pécsi felnőtt kosárlabda csapatok utánpótlását.
Mint azt a személyi feltételeknél összegeztük, ﬁú és leány utánpótlásunkban jelenleg 440 leigazolt kosárlabdázó található, melyből 177 leány és 263 ﬁú.(Mellékletben) A
szerződéses iskolai előkészítőinkben pedig további 260 gyermek foglalkozik minimum hetente kétszer a kosárlabdával.előkészítőinkben. Ez a létszám, kiegészülve a
felzárkóztató 10 növendékével összességében 700 gyermek részvételét jelenti programunkban!
Az Alapítvány égisze alatt jelenleg 440 leigazolt utánpótlás korú játékos sportol, melyből 177 leány, 253 ﬁú. Az Alapítvány égisze alatt jelenleg 20 tagiskolai előkészítő
koedukált csoportjaiban sportoló további 260 gyermek alkotja a piramis alsó szegmensét. Így összesen 700 (!) kosárlabdázó szakmai irányítását végzi Alapítványunk.
Csoportjaink jelenleg 10 helyszínen (Lauber Dezső Sportcsarnok, Miroslav Krleza Horvát Nemzetiségi Általános Iskola, Széchenyi-TÁSI, Babits Mihály Gimnázium, 500-as
Szakképző Iskola, Nagy Lajos Gimnázium, Budai Városkapu Iskolaközpont, Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola és ANK Iskolaközpont Pollack Mihály MK
tormacsarnoka) korosztálytól függően 3-4-5 csapatedzéssel készülnek a szezonális feladataikra.
Az U11 heti 3, az U12 heti 4, az U13 heti 4 1, míg az U14 és idősebb korosztályaink heti 5 edzéssel dolgoznak.
A délutáni csapatedzések mellett rendszeresen tartunk egyéni képzéseket, amelyek U14-ig szabadon választhatóak, míg U14 felett, részben az erre szakosodott
középiskolákkal karöltve, (Közoktatás típusú Sportiskola) a délelőtti testnevelés óra keretében szervezetten működik. A használt termeink nagyon változó állapotban
vannak, de működésünk fenntartása érdekében rá vagyunk szorítva mindegyik terem használatára. A termeket labdákkal, illetve kiegészítő sporteszközökkel elláttuk,
illetve a jövőben ellátjuk.
Jelenleg heti 51 csapatedzést tartunk.
2012 január 1-től a városvezetés segítségével sikerült elérnünk, hogy a Széchenyi-Tási tornatermét teljes idősávban használhassuk hétköznapokon( ½ 3-9 ig), illetve a
hétvégi idősávban prioritást élvezzünk az egyéb sportrendezvényekkel szemben. Mivel ez egy körülbelül 800 nm-es kettéosztható terem 6 palánkkal, így a leendő
Rátgéber Akadémia Sportcentrum ( Horváth Judit edzőcsarnok ) megvalósulásáig megfelelő bázisa lehet utánpótlásunknak, annál is inkább mivel az iskolához tartozó
futófolyosó(6-szor 80 méter) az atlétikai képzéshez helyben nyújt lehetőséget.
Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése
Ingatlan beruházást nem tervezünk jelen támogatási rendszerben, miután kiemelt kormányprogramként kosárlabda komplexum beruházás tervezése elkezdődött.
Ingatlan beruházást nem tervezünk jelen támogatási rendszerben, miután kiemelt kormányprogramként kosárlabda komplexum beruházás tervezése elkezdődött.
Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve
Az Alapítvány az Akadémiai akkreditáció megszerzésével bizonyította, hogy hosszú távon kíván foglalkozni a régió utánpótlás nevelésével, mely túlmutat a társasági
adókedvezmény keretein, és idősíkján. Az Akkreditációs anyagunkban részletesen taglaltuk terveinket és elképzeléseinket, melyből a legfontosabb gondolatok,
jövőbeni szakmai célok a következők:
• az előkészítő iskolák létszámát tovább kell emelni és még több gyereket kell bevonni a rendszerünkbe
• további ’gyűjtő’ csoportokat szeretnénk létrehozni, hogy tovább tudjuk csökkenteni a sportágat elhagyók számát
• célunk, hogy minden csapatunknál két edző dolgozzon, melyhez alapot jelenthetne a beinduló edzőképzés a Pécsi Tudományegyetem és az MKOSZ céljaival
megegyezően.
• szeretnénk az utánpótlás nevelés egy eléggé elhanyagolt szegmensét tudatosabbá tenn, a táplálkozást 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 előkészítő iskolás programunk)
• el akarjuk érni, hogy a junior korosztályunkat is szét tudjuk bontani két csoportra
• kiemelt tervünk, hogy létrehozunk egy háromlépcsős ﬁzetési rendszert, amivel egy edzői életpálya modellt szeretnénk felépíteni
• minden csoportunknak nemzetközi tornákon való részvételt szeretnénk biztosítani
• támogatni kívánjuk csapataink júniusi és augusztusi nyári edzőtáboroztatását
• az MKOSZ segítségével közösen szeretnénk a Déli Régióközpontot tovább fejleszteni és még több elemet belevinni a meglévők mellé
• a kadet korba lépő játékosok beiskolázása pécsi Közoktatás Típusú Sportiskolákba
• nemzetközi edzőtáborok, nemzetközi tornák, nemzetközi edzőtovábbképzők lebonyolítása
• régió válogatottként több nemzetközi megmérettetésen való részvétel
• a PTE segítségével tovább szeretnénk fejleszteni kutatási tevékenységeinket, mely nagy segítséget adhat a tömegesítés utáni szakaszban, mivel a kiválasztás,
minőségi munka nélkülözhetetlen feltétele manapság a tudományos háttér.
• szeretnénk, ha létre jönne Pécs város és az MKOSZ segítségével egy új Sportcentrum, amely méltó helyszíne lenne az előbb felsoroltaknak és a pécsi kosárlabda
utánpótlásnak (Rátgéber Akadémia Sportcentrum)
Az Alapítvány az Akadémiai akkreditáció megszerzésével bizonyította, hogy hosszú távon kíván foglalkozni a régió utánpótlás nevelésével, mely túlmutat a társasági
adókedvezmény keretein, és idősíkján. Az Akkreditációs anyagunkban részletesen taglaltuk terveinket és elképzeléseinket, melyből a legfontosabb gondolatok,
jövőbeni szakmai célok a következők:
• az előkészítő iskolák létszámát tovább kell emelni és még több gyereket kell bevonni a rendszerünkbe
• további ’gyűjtő’ csoportokat szeretnénk létrehozni, hogy tovább tudjuk csökkenteni a sportágat elhagyók számát

• célunk, hogy minden csapatunknál két edző dolgozzon, melyhez alapot jelenthetne a beinduló edzőképzés a Pécsi Tudományegyetem és az MKOSZ céljaival
megegyezően.
• szeretnénk az utánpótlás nevelés egy eléggé elhanyagolt szegmensét tudatosabbá tenn, a táplálkozást 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 előkészítő iskolás programunk)
• el akarjuk érni, hogy a junior korosztályunkat is szét tudjuk bontani két csoportra
• kiemelt tervünk, hogy létrehozunk egy háromlépcsős ﬁzetési rendszert, amivel egy edzői életpálya modellt szeretnénk felépíteni
• minden csoportunknak nemzetközi tornákon való részvételt szeretnénk biztosítani
• támogatni kívánjuk csapataink júniusi és augusztusi nyári edzőtáboroztatását
• az MKOSZ segítségével közösen szeretnénk a Déli Régióközpontot tovább fejleszteni és még több elemet belevinni a meglévők mellé
• a kadet korba lépő játékosok beiskolázása pécsi Közoktatás Típusú Sportiskolákba
• nemzetközi edzőtáborok, nemzetközi tornák, nemzetközi edzőtovábbképzők lebonyolítása
• régió válogatottként több nemzetközi megmérettetésen való részvétel
• a PTE segítségével tovább szeretnénk fejleszteni kutatási tevékenységeinket, mely nagy segítséget adhat a tömegesítés utáni szakaszban, mivel a kiválasztás,
minőségi munka nélkülözhetetlen feltétele manapság a tudományos háttér.
• szeretnénk, ha létre jönne Pécs város és az MKOSZ segítségével egy új Sportcentrum, amely méltó helyszíne lenne az előbb felsoroltaknak és a pécsi kosárlabda
utánpótlásnak (Rátgéber Akadémia Sportcentrum)
A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési
program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)
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“Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány feladatául tűzte ki Pécs város vonzáskörzetének utánpótláskorú gyermekei edzetését, versenyeztetését, illetve kadet
korosztálytól országos beiskoláztatását és versenykosárlabda képzését..Az Alapítvány vállalta és a továbbiakban is vállalja a mindenkori pécsi legmagasabb
osztályban szereplő kosárlabda csapatok utánpótlásának biztosítását. Az MKOSZ új programjával, a - Neveljünk kosarast - harmonizálva építette fel a struktúráját és
bőviti tovább.
A piramisunk alját jelenleg 15 pécsi, illetve Pécs környéki iskola alkotja, melyek szerződéses viszonyban állnak az Alapítvánnyal. Ez a program három éve indult 8 iskola
bekapcsolásával és az elmúlt évek eredményeként bővül folyamatosan (napjainkban kapcsolódik újabb 6 iskola programunkhoz).
Pécsett az egyesületi képzés a mindenkori U11-es korosztálynál kezdődik, így az előkészítő iskoláink az ez alatti korosztályokat (7-9 évesek), kezdi képezni.
Az alapítvánnyal szerződéses viszonyban álló iskolák a következők:
• Miroslav Krleza Horvát Nemzetiségi Iskola
• Bánki Donát Ált. Isk.
• Jókai utcai Ált. Isk.
• Belvárosi Ált. Isk.
• Köztársaság téri Ált. Isk.
• Deák Ferenc Gimn. és Ált. Isk.
• PTE I. Gyakorló Ált. Isk.
• Budai Városkapu Iskolaközpont
• Árpádfejedelem Iskolaközpont
• Komlói Alsó Szilvási Ált. Isk.
• Komlói Felső Szilvási Ált. Isk.
• Kozármislenyi J.É. AMK
• Koch Valéria Iskolaközpont
• Pellérdi Ált. Isk.
• Magyarszéki Ált. Isk.
A “Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány feladatául tűzte ki Pécs város vonzáskörzetének utánpótláskorú gyermekei edzetését, versenyeztetését, illetve kadet
korosztálytól országos beiskoláztatását és versenykosárlabda képzését..Az Alapítvány vállalta és a továbbiakban is vállalja a mindenkori pécsi legmagasabb
osztályban szereplő kosárlabda csapatok utánpótlásának biztosítását. Az MKOSZ új programjával, a - Neveljünk kosarast - harmonizálva építette fel a struktúráját és
bőviti tovább.
A piramisunk alját jelenleg 15 pécsi, illetve Pécs környéki iskola alkotja, melyek szerződéses viszonyban állnak az Alapítvánnyal. Ez a program három éve indult 8 iskola
bekapcsolásával és az elmúlt évek eredményeként bővül folyamatosan (napjainkban kapcsolódik újabb 6 iskola programunkhoz).
Pécsett az egyesületi képzés a mindenkori U11-es korosztálynál kezdődik, így az előkészítő iskoláink az ez alatti korosztályokat (7-9 évesek), kezdi képezni.
Az alapítvánnyal szerződéses viszonyban álló iskolák a következők:
• Miroslav Krleza Horvát Nemzetiségi Iskola
• Bánki Donát Ált. Isk.
• Jókai utcai Ált. Isk.
• Belvárosi Ált. Isk.
• Köztársaság téri Ált. Isk.
• Deák Ferenc Gimn. és Ált. Isk.
• PTE I. Gyakorló Ált. Isk.
• Budai Városkapu Iskolaközpont
• Árpádfejedelem Iskolaközpont
• Komlói Alsó Szilvási Ált. Isk.
• Komlói Felső Szilvási Ált. Isk.
• Kozármislenyi J.É. AMK
• Koch Valéria Iskolaközpont
• Pellérdi Ált. Isk.
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A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a ﬁgyelembe veendő kockázat ok megjelölése
Pécs városának önkormányzata közgyűlési határozattal 2011 szeptemberétől Rátgéber László mesteredzőt, a város Pro Civitate kitüntetésével rendelkező
díszpolgárát, egyben a pécsi kosárlabda történelem legeredményesebb edzőjét bízta meg a pécsi kosárlabda utánpótlás vezetésével.
Ezen feladat ellátásához hozta létre a „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítványt, mely a korábbi Pécsi Sportiskola teljes szakmai irányítását vette át.
A „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány megalakulásakor együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudomány Egyetemmel és annak rektorát, Dr. Bódis
Józsefet beválasztotta az alapítvány kuratóriumába, melynek egyben kuratóriumi elnöke lett.
Az Egyetem vállalta, hogy minden eszközével, infrastruktúrájával, know-how-jával támogatja az Alapítvány programjait, így segít a kutatóbázissá válás folyamatában, a
szűrővizsgálatokban, felmérésekben, a kosárlabda edzőképző beindításában, illetve legkésőbb 2013-ig kosárlabda sportösztöndíj rendszer kidolgozásában.
Az Alapítvány együttműködési megállapodást kötött a PTE Babits Gyakorló Gimnázium, a PTE Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium vezetőivel az akadémiai
program elindításához. Mind a két középiskola vállalta, hogy beiskolázza igény szerint azokat a pécsi, vidéki játékosokat akik az Alapítvány csapataiba kerülnek.
Emellett segítik a kiemelten tehetséges sportolókat abban, hogy a kora reggeli idősávban előre egyeztetett módon egyéni képzésen tudjanak részt venni. A PTE Deák
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium sportosztályában tanulók heti 3 alkalommal 10 órára mennek csak iskolába, így számukra irányítottan nyílik lehetőség az
előzőekben említettekre.
Szerződéses viszonyban vagyunk az Egyetem két intézményén felül a Széchenyi (TÁSI) Gimnáziummal, amely működő akkreditált Közoktatás Típusú Sportiskola. Így
adott a feltétele, hogy akár 2012 őszétől kosárlabda osztály induljon.
Az Alapítvány tervezi régiónk tehetségeinek beiskoláztatását, illetve az ehhez szükséges kollégiumi feltételek megteremtését, de semmiképpen nem tervezi a
gyermekek úgynevezett bentlakásos formában működő akadémiai nevelését, hiszen a megfelelő szocializációt, életre nevelést, ez a fajta „elzártság” nem segíti elő.
A korábbiakban említettek szerint az Alapítvány szerződéses viszonyban áll 15 pécsi, illetve Pécs környéki Általános Iskolával. Ezek az iskolák vállalták, hogy
kosárlabda csoportokat alakítanak ki saját gyerekanyagukból és ezekből az előkészítőkből az alapítvány csapataiba irányítják a gyerekeiket.
Ezzel a „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány mind az önkormányzat, mind a városi iskolarendszer egészének támogatását élvezi.
A „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) feladata Pécs városának és vonzáskörzetének gyermekanyagának edzése, versenyeztetése,
illetve 14 éves kortól az egész országból és akár külföldről, főleg a magyarlakta vidékekről ide érkező játékosok versenykosárlabdára való képzése.
Programunk meghatározó, kiemelendő alappillérei, elemei:
• A „Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Alapítvány jelenleg 606 utánpótlás korú ﬁatal szakmai irányítását felügyeli! Ez a szám idén szeptemberben elérheti a 850 főt is!
(Hosszú távú célunk az 1000 főt meghaladó bázis kiépítése)!
• Az igazolt játékosaink száma meghaladja a 200 főt, mely szám szeptemberre 300 közelében lesz!
• Az iskolai előkészítőinkben jelenleg 15 iskolában közel 400 gyermek ismerkedik a sportág alapjaival, ez a kontingens őszre nagyságrendileg 550 főre (21 iskola) fog

bővülni!
• Működési feltételeink javításában kiemelkedő partnerünk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mivel egyrészt az önkormányzati iskolák hét közbeni, illetve hétvégi
idősávja tekintetében prioritást élvezünk, másrészt kiemelten támogatják és sportkoncepciójuk zászlóshajójaként kezelik a Rátgéber Kosárlabda Akadémia
Sportcentrum megvalósulását (Horváth Judit Edzőcsarnok és kiszolgáló épületei).
• Az MKOSZ kiválasztó programjaiban 28 játékosunk vesz részt, 11 sportolónk pedig korosztályos válogatott. Kiemelt tehetséggondozásunk egyik nagy célkitűzése
ezen számok feltornázása, legfőképpen kadet és junior korosztályokban!
• Az alapképzés tekintetében meghatározó előkésztő csoportjaink, létszámaink folyamatosan bővülnek, ezért szakmai felügyelőként a hatalmas tapasztalattal bíró
Füzesi Józsefet neveztük ki a program vezetésére, aki nem mellesleg 25 éven keresztül a Pécsi Sportiskola szakmai vezetője volt.
• Az Alapítvány alkalmazásában összesen 30 sportszakember tevékenykedik, mely szám szándékaink szerint nőni fog, mivel tervezzük 1-2, az utánpótlás területén
nagy tapasztalattal bíró szakember bekapcsolását idősebb korosztályokban, másrészt az edzőképzésen keresztül további másodedzők csatlakozhatnának hozzánk a
képzés ideje alatt.
• Kétlépcsős szakmai tervünk, mely a tömegesítés, alapképzés első szintje után az akadémiai szintű képzés, versenyeztetés, speciális kiválasztás tézisein nyugszik,
maximálisan igénybe veszi, és a jövőben is igénybe kívánja venni a Pécsi Tudományegyetem kapacitásait (Egészségtudományi Kar, Természettudományi Kar,
Orvostudományi Kar, Közgazdaságtudományi Kar, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar stb.). Megítélésünk szerint, kutatás, tudományos háttér nélkül manapság az
utánpótlás nevelése sem működhet megfelelő színvonalon!
• Fontos eleme pályázatunknak továbbá, hogy számunkra az utánpótlás nevelés nem a korosztályos bajnokságok eredményeiben mérhető, hanem, hogy hány játékost
tudunk kinevelni felnőtt csapatainknak, illetve válogatottunknak. Talán még ennél is fontosabb azonban, hogy jó embereket neveljünk és minél több gyermek szeresse
meg ezt a gyönyörű sportágat, hiszen játékosaink közül átlagosan csak minden tizedik lesz élsportoló, esetleg válogatott szintű játékos, de ugyanilyen fontos, hogy az
itt „megfertőzött” emberek később szurkolók, spotvezetők, vagy akár támogatók, szponzorok is lehetnek! Ennek a nevelőmunkának egyik eleme a pozitív, úgynevezett
„győztes” attitűd kialakítása játékosainkban, hiszen későbbi, akár civil életük bármely területén győztesek lehetnek.!
• 2012-ben a Pécsi Tudományegyetemmel meglévő szoros kapcsolatot tovább kívánjuk mélyíteni, a sérüléseket megelőző prevenciós edzéstervek fejlesztésével, a
sportösztöndíj rendszer kidolgozásával, de legfőképpen az MKOSZ szándékaival megegyező edzőképzéssel kapcsolatos tervek megvalósításával, így tovább bővítve
az eddigi kutatás, tudományos tevékenység területén végzett közös munkánkat.
• Nemzetközi kapcsolataink fejlesztését kiemelt területként kezeljük. Eltökélt szándékunk a közeljövőben országhatárainkon túl, de magyarlakta vidékeken kihelyezett
tagozatok beindítása. A kapcsolatok kiépítéséhez óriási segítséget nyújt az európai hírű Rátgéber László Nemzetközi Kosártábor, mely évente átlagosan 500 főt fogad
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(Hosszú távú célunk az 1000 főt meghaladó bázis kiépítése)!
• Az igazolt játékosaink száma meghaladja a 200 főt, mely szám szeptemberre 300 közelében lesz!
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• Működési feltételeink javításában kiemelkedő partnerünk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mivel egyrészt az önkormányzati iskolák hét közbeni, illetve hétvégi
idősávja tekintetében prioritást élvezünk, másrészt kiemelten támogatják és sportkoncepciójuk zászlóshajójaként kezelik a Rátgéber Kosárlabda Akadémia
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• Az MKOSZ kiválasztó programjaiban 28 játékosunk vesz részt, 11 sportolónk pedig korosztályos válogatott. Kiemelt tehetséggondozásunk egyik nagy célkitűzése
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• Fontos eleme pályázatunknak továbbá, hogy számunkra az utánpótlás nevelés nem a korosztályos bajnokságok eredményeiben mérhető, hanem, hogy hány játékost
tudunk kinevelni felnőtt csapatainknak, illetve válogatottunknak. Talán még ennél is fontosabb azonban, hogy jó embereket neveljünk és minél több gyermek szeresse
meg ezt a gyönyörű sportágat, hiszen játékosaink közül átlagosan csak minden tizedik lesz élsportoló, esetleg válogatott szintű játékos, de ugyanilyen fontos, hogy az
itt „megfertőzött” emberek később szurkolók, spotvezetők, vagy akár támogatók, szponzorok is lehetnek! Ennek a nevelőmunkának egyik eleme a pozitív, úgynevezett
„győztes” attitűd kialakítása játékosainkban, hiszen későbbi, akár civil életük bármely területén győztesek lehetnek.!
• 2012-ben a Pécsi Tudományegyetemmel meglévő szoros kapcsolatot tovább kívánjuk mélyíteni, a sérüléseket megelőző prevenciós edzéstervek fejlesztésével, a
sportösztöndíj rendszer kidolgozásával, de legfőképpen az MKOSZ szándékaival megegyező edzőképzéssel kapcsolatos tervek megvalósításával, így tovább bővítve
az eddigi kutatás, tudományos tevékenység területén végzett közös munkánkat.
• Nemzetközi kapcsolataink fejlesztését kiemelt területként kezeljük. Eltökélt szándékunk a közeljövőben országhatárainkon túl, de magyarlakta vidékeken kihelyezett
tagozatok beindítása. A kapcsolatok kiépítéséhez óriási segítséget nyújt az európai hírű Rátgéber László Nemzetközi Kosártábor, mely évente átlagosan 500 főt fogad
2 hét alatt, rengeteg magyar ajkú, de határainkon túl élő gyermek részvételével és amelyen számtalan hazai és külföldi edző vesz részt edzőként, illetve előadóként.
Emellett ez a tábor edzőképző helyszín is egyben, hiszen az itt dolgozó kollégák megszerezhetik a szükséges kreditjeiket.
4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD04-2278/2014
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Személyi jellegű ráf ordít ások (t öbb t ámogat ási időszakra vonat kozó t ámogat ás igénylése eset én t ámogat ási időszakonként t ölt endő ki)
(A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a ﬁzet endő
járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából)
Támogatási
időszak

6

Támogatott pozíció(k) megnevezése

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

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2014. és 2015. közöt t i időszakban
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, ﬁgye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára.
6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz
beruházás/f elújít ás kérelmet a követ kező t áblázat ban kell kit ölt eni!)
Támogatási
időszak

Kategória

2014/15

Személyszállítási eszközök

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

1 db 18 fős kisbusz

Csapatok szállítása,
versenyeztetés

Nem

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

12 000 000 Ft

Összegzés:

12 000 000 Ft
Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó,
sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014. és 2015. közöt t i
időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

3 677 222 Ft

8 580 184 Ft

12 257 406 Ft

3 677 222 Ft

8 580 184 Ft

12 257 406 Ft

Összegzés:
összesen:

Sport célú ingat lanra irányuló t árgyi eszköz beruházás, f elújít ás
Támogatási
időszak

9

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Kategória

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

2015-03-02

2015-05-31

2015-06-01

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f.

7632
Pécs
Diána tér
2014/15

TEB

2 db kültéri kosárlabdapálya
Házszám
komplett

20840/6

39 160 000 Ft

7624
Pécs
Rókus sétány
2014/15

TEB

2015-03-10

2 db kültéri kosárlabdapálya
Házszám
komplett

2015-06-01

2015-06-08

3220/53

39 160 000 Ft

Összegzés:

78 320 000 Ft
Összes sport célú ingat lan beruházás ráf ordít ása (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

24 000 000 Ft

55 999 999 Ft

79 999 999 Ft

24 000 000 Ft

55 999 999 Ft

79 999 999 Ft

Összegzés:
összesen:

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

Igen

Igen

Nem
Nem

Amennyiben, igen csat olja az alábbiakat (t ovábbi csat olandó dokument umok list áját ):
· 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. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.
8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint
9 . Tárgyi e s z kö z be ruház ás : TEB, tárgyi e s z kö z fe lújítás : TEF, Biz to ns ágte c hnikai fe jle s z té s : BTI
10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint
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Ut ánpót lás-nevelés f ejleszt és költ ségei

Ut ánpót lás-nevelésben igazolt ját ékosok száma (f ő)
Ha valamely koroszt ályban nincs ját ékosa, t ölt se f el 0-val a mezőt !

2014/15-es bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11

120

260

8

Országos

U12

60

0

3

Országos

U14

100

0

5

Országos

U16

80

0

4

Országos

U18

80

0

4

Országos

U20

0

0

0

Országos

U23

0

0

0

Országos

U25*

0

0

0

Országos

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma
11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint

Ügyiratszám : be/SFPMOD04-2278/2014
Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése
Évad

12

Mennyiségi
egység

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2014/15

Mérkőzés felszerelés

szett

150

20 000 Ft

3 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Melegítő

db

90

30 000 Ft

2 700 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Jelzőtrikó

db

350

3 000 Ft

1 050 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Sportcipő

pár

100

40 000 Ft

4 000 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Edzőtrikó

db

300

4 000 Ft

1 200 000 Ft

Sportfelszerelés

2014/15

Kosárlabda gumi

db

200

5 000 Ft

1 000 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Kosárlabda verseny

db

100

30 000 Ft

3 000 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Kosárháló

db

25

6 000 Ft

150 000 Ft

Pályatartozék

2014/15

Gyógyszerek

doboz

50

4 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

2014/15

Diagnosztikai eszközök

db

4

25 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszköz

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot
Sport lét esít mény, sport pálya bérlet i díjának részlet ezése
Évad

Korosztály Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel Hónapok száma Igénybevett
(óra / hó)
az évadban
órák száma /
(hónap)
évad

Éves&nbspköltség

2014/15

U14

Nagy Lajos Gimnázium

6 000 Ft

14

10

140

840 000 Ft

2014/15

U12

Miroslav Krleza Gimnázium

7 000 Ft

27

10

270

1 890 000 Ft

2014/15

U16

Babits Mihály Gimnázium

8 000 Ft

61

10

610

4 880 000 Ft

2014/15

U18

Budai Városkapu központ

5 000 Ft

50

10

500

2 500 000 Ft

2014/15

U14

Tiborc u. ált. Iskola

5 000 Ft

44

10

440

2 200 000 Ft

2014/15

U18

Lauber Dezső Sportcsarnok

18 000 Ft

30

10

300

5 400 000 Ft

2014/15

U12

Árpád Fejedelem Gimnázium

5 000 Ft

20

10

200

1 000 000 Ft

2014/15

U12

TÁSI Pécs

5 000 Ft

150

11

1 650

8 250 000 Ft

2014/15

U16

Pollack Mihály tornaterem

5 000 Ft

48

10

480

2 400 000 Ft

2014/15

U14

Deák Ferenc Gimnázium

5 000 Ft

14

10

140

700 000 Ft

2014/15

U16

Gandhi Gimnázium

10 000 Ft

10

10

100

1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot
Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése
Évad

Sportszakember
beosztása

Sportszakember neve

2013/2014-as
idény működési
engedély száma

2014/15

Vezető edző

Bekk Zsanett

-

2014/15

Edző

Bérczy Gabriella

-

2014/15

Edző

Boros Gábor

-

2014/15

Vezető edző

Flaskáné Delibeli Ilona

-

2

Fogl.
kor.

U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18

3

H.ó.

4

Kif. Hó

Bruttó
Munkáltatói Évadra
juttatások járulékok
jutó
(Ft/hó)
(Ft/hó)
ráfordítás
összesen
(Ft)

30

10

120 000 Ft 32 400 Ft

1 524 000 Ft

20

10

80 000 Ft 21 600 Ft

1 016 000 Ft

20

10

80 000 Ft 21 600 Ft

1 016 000 Ft

16

10

50 000 Ft 13 500 Ft

635 000 Ft

2014/15

Edző

Fülöp András

-

2014/15

Vezető edző

Füzesi Gábor

-

2014/15

Vezető edző

Füzesi József

-

2014/15

Edző

Gyén Balázs

-

2014/15

Edző

Gyenizse Áron

-

2014/15

Edző

Hujber Éva

-

2014/15

Vezető edző

Imreh Ajtony

-

2014/15

Edző

Istókovics Miklós

-

2014/15

Edző

Kaltenecker András

-

2014/15

Edző

Korhetz Szilárd

-

2014/15

Egyéb

Koronics András

-

2014/15

Edző

Marcz Péter

-

2014/15

Vezető edző

Mavrenski Ivica

-

2014/15

Vezető edző

Mészáros Zalán

-

2014/15

Edző

Németh Károly

-

2014/15

Edző

Németh Konrád

-

2014/15

Edző

Pokol Lajos

-

2014/15

Vezető edző

Rátgéber László

-

2014/15

Edző

U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18

16

10

50 000 Ft 13 500 Ft

635 000 Ft

30

10

120 000 Ft 32 400 Ft

1 524 000 Ft

30

12

120 000 Ft 32 400 Ft

1 828 800 Ft

20

10

60 000 Ft 16 200 Ft

762 000 Ft

40

10

160 000 Ft 16 200 Ft

1 762 000 Ft

40

10

90 000 Ft 24 300 Ft

1 143 000 Ft

176

12

376 000 Ft 54 000 Ft

5 160 000 Ft

16

10

50 000 Ft 13 500 Ft

635 000 Ft

30

11

100 000 Ft 27 000 Ft

1 397 000 Ft

16

10

50 000 Ft 13 500 Ft

635 000 Ft

176

12

200 000 Ft 54 000 Ft

3 048 000 Ft

16

10

50 000 Ft 13 500 Ft

635 000 Ft

176

12

450 000 Ft 140 400 Ft 7 084 800 Ft

176

12

350 000 Ft 148 500 Ft 5 982 000 Ft

40

11

100 000 Ft 27 000 Ft

1 397 000 Ft

15

10

60 000 Ft 16 200 Ft

762 000 Ft

16

10

50 000 Ft 13 500 Ft

635 000 Ft

176

12

900 000 Ft 243 000 Ft 13 716 000 Ft

2014/15

Edző

Rátgéberné Csák Magdolna

-

2014/15

Vezető edző

Rausch Gergő

-

2014/15

Edző

Réti Árpád

-

2014/15

Vezető edző

Szentpáli Gergő

-

2014/15

Edző

Verbőczi Endre

-

2014/15

Vezető edző

Zalay Zoltán

-

2014/15

Edző

Molics Bálint

-

2014/15

Erőnléti edző

Jágity Csaba

-

2014/15

Edző

Daróczi Balázs

-

2014/15

Edző

Kosárpalánta program

-

2014/15

Egyéb

Apró Annamária

-

2014/15

Edző

Csicsók Emese

-

2014/15

Edző

Késői Melinda

-

2014/15

Edző

Később kinevezésre kerülő edző

-

2014/15

Gyúró

Később kinevezésre kerülő masszőr

-

U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18

176

10

250 000 Ft 54 000 Ft

3 040 000 Ft

176

12

200 000 Ft 54 000 Ft

3 048 000 Ft

16

10

40 000 Ft 10 800 Ft

508 000 Ft

40

12

100 000 Ft 27 000 Ft

1 524 000 Ft

16

10

50 000 Ft 13 500 Ft

635 000 Ft

176

12

450 000 Ft 135 000 Ft 7 020 000 Ft

40

11

100 000 Ft 27 000 Ft

1 397 000 Ft

40

11

120 000 Ft 32 400 Ft

1 676 400 Ft

40

11

40 000 Ft 10 800 Ft

558 800 Ft

40

40

50 000 Ft 13 500 Ft

2 540 000 Ft

176

12

200 000 Ft 54 000 Ft

3 048 000 Ft

40

10

60 000 Ft 16 200 Ft

762 000 Ft

40

10

60 000 Ft 16 200 Ft

762 000 Ft

176

10

200 000 Ft 54 000 Ft

2 540 000 Ft

80

10

200 000 Ft 54 000 Ft

2 540 000 Ft

Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei
Jogcím

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

16 400 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

300 000 Ft

Személyszállítási költségek

20 000 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

8 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

300 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

31 060 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

20 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

84 531 800 Ft
200 000 Ft

200 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
Összegzés:

180 991 800 Ft

összesen:
Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2014. és 2015. közöt t i időszakra (Ft )
Időszak

Önrész (Ft)

2014/15

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

18 601 418 Ft

167 412 764 Ft

186 014 182 Ft

18 601 418 Ft

167 412 764 Ft

186 014 182 Ft

Összegzés:
összesen:

1. O KJ s .s z . - O KJ-s s po rts z ake mbe r, Fe ls ő fo kú s .s z . - Fe ls ő fo kú s po rts z ake mbe r
2. Fo gl. ko r. - Fo glalko z tato tt ko ro s z tály
3. H.ó . - S z e rz ő dé s s z e rinti havi ó ras z ám
4. Kif. Hó - Kiﬁz e té s s e l é rinte tt hó napo k s z áma
8. Ide ne m é rtve a s z aks z ö ve ts é g által me gállapíto tt, a s z ö ve ts é g díjﬁz e té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak c s ö kke nté s é t a ne ve z é s i díjak e s e té n.
9 . Ide ne m é rtve a s z aks z ö ve ts é g által me gállapíto tt, a s z ö ve ts é g díjﬁz e té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak c s ö kke nté s é t a ve rs e ny- é s játé ke nge dé lye k e s e té n.
12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
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A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható Oktatók várható Képzésben résztvevők Egyéb folyó
típusa személyi
utazási és szállás várható utazási és
költségek
költségei
költségei (Ft)
szállás költségei (Ft)
(Ft)
(Ft)

Amortizá- Tanácsadói
ció (Ft)
szolgáltatások (Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei (Ft)

Összesen

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2014. és 2015. közöt t i időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b
fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i
pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b
e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapc s o latban c s ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után
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Versenyezt et és költ ségei
Jogcím

2014/15

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

0 Ft

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

50 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

200 000 Ft

Összegzés:

250 000 Ft
Tervezet t versenyezt et és költ ségei, évadokra lebont va
Időszak

2014/15

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

25 600 Ft

230 403 Ft

256 003 Ft

25 600 Ft

230 403 Ft

256 003 Ft

Összegzés:
összesen:
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Közreműködői költ ségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum közrem.
díj

2014/15

Akadémiai sportprogram összeállítása,pályázati anyag elkészítése,szakmai
számviteli jogi ellenőrzése

Utánpótlás nevelés

3 348 255 Ft

3 348 255 Ft

2014/15

Akadémiai sportprogram összeállítása,pályázati anyag elkészítése,szakmai
számviteli jogi ellenőrzése

Tárgyi jellegű

1 291 603 Ft

1 291 603 Ft

2014/15

Akadémiai sportprogram összeállítása,pályázati anyag elkészítése,szakmai
számviteli jogi ellenőrzése

Versenyeztetés

3 699 Ft

4 624 Ft

Összegzés:

4 643 557 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére
köt elezően f ordít andó összeg:

2014/15

2 322 234 Ft

Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va
(Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék)
Jogcím
Személyi jellegű ráfordítások

2014/15-es bajnoki évad

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

1 937 405 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

5 022 383 Ft

Képzési feladatok támogatása
Versenyeztetés költségei

0 Ft
6 003 Ft

Összegzés:
összesen:

6 965 791 Ft
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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, 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), 2014 (év) 09

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Alulírot t Rát géber László, mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől
további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem ﬁzetett
köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság ﬁzetési könnyítést (részletﬁzetés, ﬁzetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon
elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a
támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt
köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint
vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is
beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló
körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a
jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megﬁzetem,
b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megﬁzetem,
c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon

feltüntetett mértékben ingyenesen vagy

kedvezményes áron biztosítom.
d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Pécs

(helység), 2014 (év) 09

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől,
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(50 000 Ft)

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

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant
piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.
A beruházás ﬁnanszírozási terve és forrása
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek ﬁnanszírozási terve, forrásai
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
Egyéb dokumentumok

Kelt: Pécs

(helység), 2014 (év) 09

(hó) 29

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

OUT PUT INDIKÁT OROK
Teljes szakember állomány

fő

-

46

54

17.4 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

-

27

33

22.2 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

fő

-

13

15

15.4 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

-

18

20

11.1 %

Szakemberek átlagﬁzetése

Ft

-

135000

155000

14.8 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db

-

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

-

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma

fő

-

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

0.0 %
0.0 %
0.0 %
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor
megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁT OROK
Korosztályos sportolók száma:
U11

Fő

428

315

-26.4 %

U12

Fő

84

84

0.0 %

U14

Fő

99

85

-14.1 %

U16

Fő

46

100

117.4 %

U18

Fő

29

46

58.6 %

U20

Fő

0

30

0.0 %

U23

Fő

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va
(Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁT OROK
Korosztályos eredményesség változása:
U11

helyezés

0.0 %

U12

helyezés

0.0 %

U14

helyezés

0.0 %

U16

helyezés

0.0 %

U18

helyezés

0.0 %

U20

helyezés

0.0 %

U23

helyezés

0.0 %

Nézőszám

Fő

0.0 %

Egyéb indikátor:

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

0

0

0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPMOD04-2278/2014
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

50 000 Ft

Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Versenyeztetés költségei

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

64 580 183 Ft

1 937 405 Ft

27 677 222 Ft

92 257 405 Ft

167 412 764 Ft

5 022 383 Ft

18 601 418 Ft

186 014 182 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

230 403 Ft

6 003 Ft

25 600 Ft

256 003 Ft

232 223 350 Ft

6 965 791 Ft

46 304 240 Ft

278 527 590 Ft

Összegzés:

Projekt költ ségvet ése összesen
Jogcímek

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzési feladatok támogatása
Versenyeztetés költségei

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

64 580 183 Ft

1 937 405 Ft

27 677 222 Ft

92 257 405 Ft

167 412 764 Ft

5 022 383 Ft

18 601 418 Ft

186 014 182 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

230 403 Ft

6 003 Ft

25 600 Ft

256 003 Ft

232 223 350 Ft

6 965 791 Ft

46 304 240 Ft

278 527 590 Ft

Összegzés:
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