be/SFPHPM01-09241/2015/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Balmazújvárosi Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

BFC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

835

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

NB II UP

Adószám

18548626-2-09

Bankszámlaszám

11738091-20042691-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4060

Helység

Balmazújváros

Út / utca

Sporttér utca

Házszám

5

Irányítószám

4060

Helység

Balmazújváros

Út / utca

Sporttér utca

Házszám

5

Telefon

+36 52 821 035

Fax

+36 52 370 035

Honlap

www.balmazfoci.hu

E-mail cím

murak62@gmail.com

E-mail cím

polgarmester@balmazujvaros.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Dr. Tiba István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 933 40 00

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Murák László

+36 70 442 04 55

E-mail cím
murak62@gmail.com

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

15,352 MFt

13,196 MFt

8,264 MFt

Állami támogatás

0 MFt

5 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

4,537 MFt

3,022 MFt

3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

64,999 MFt

79,492 MFt

44,312 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

9 MFt

0 MFt

Összesen

84,888 MFt

109,71 MFt

55,576 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

40,123 MFt

41,709 MFt

42 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

11,651 MFt

11,331 MFt

12 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

19,754 MFt

24,555 MFt

25 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,4 MFt

1,38 MFt

1,5 MFt

Összesen

71,928 MFt

78,975 MFt

80,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

50,046 MFt

45,492 MFt

39,1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 005 107 Ft

100 102 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

35 189 722 Ft

703 794 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünk 20 utánpótlás csapatot működtet az U7-től egészen az U21-es korosztályokig. Versenyengedéllyel rendelkező ifjú sportolóink száma meghaladja a 200
főt. A Balmazújváros Sport Kft.-vel együttműködésben igyekszünk Balmazújváros és a környező települések futball utánpótlását megteremteni, fejleszteni. Az
egyesület ügyeinek intézését technikai vezető és egy adminisztrátor látja el, az edzői feladatok ellátását pedig a Balmazújváros Sport Kft. szakemberei biztosítják. A
szakmai munka helyszínét a város sporttelepei adják. Az edzések a Városi Sportpályán és a Böszörményi úti edzőközpont füves és műfüves pályáján, és a város
edzőcsarnokában zajlanak. A városi sporttelep területén több fejlesztés is megvalósult az elmúlt időszakban. Megújult a centerpálya, amely pályafűtéssel is
rendelkezik, 2013-ban pedig elkészült szintén a TAO programnak köszönhetően a pálya oldalán egy 600 fős lelátó is. Ezeken túl megújultak sportcsarnok öltözői,
nyílászárói felújításon estek át, új bútorok kerültek az irodákba és külön mosókonyha jött létre. Átadásra került, és a városi sportélet fellendüléséhez nagyban
hozzájárul az új kézilabda csarnok is, amely kispályás labdarúgó tornák és edzések helyszínéül is szolgál. A Böszörményi úton lévő, jelenleg futball edzőpályaként
funkcionáló sporttelep kapcsán elindult fejlesztések megvalósulásával műfüves és élőfüves sport- és gyakorlópályák létesülnek. A városközponttól kivezető helyi
főforgalmi út, a Böszörményi út a lakosok és a nézők számára gyors megközelítést biztosít. Sportszervezetünk több oktatási intézménnyel is partneri viszonyban áll.
Ezek mindegyike rendelkezik tornateremmel, szabadtéri sportolásra alkalmas sportpályával. Az óvodáknál kialakításra kerültek tornaszobák, a gimnázium
sportudvarának felújítása befejeződött (kültéri burkolat, labdafogó háló, pályavilágítás). Az oktatási intézményekkel történő együttműködést kiemelten fontosnak
tekintjük az utánpótlás fejlesztésének szempontjából, így az intézmények vezetőivel és testnevelő szakembereivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és népszerűsítő
programok keretében támogatjuk a gyermekek bevonását a sportba, kiemelten a futballba.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Pályázatomra nem vonatkozik.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Már a legkisebbek korosztályától kezdődően fontosnak tartjuk a sportolói bázis növelését, és a szövetség sportági tratégiájával összhangban folyamatosan növelni
kívánjuk a helyi labdarúgók számát. A helyi oktatási intézményekkel és a Balmazújváros Sport Kft.-vel együttműködésben törekszünk a tömegesítésre. Ebben
azonban a kislépések politikáját követjük, és az organikus növekedés elveit tartjuk szem előtt. Fontos kiemelni, hogy az igazolt sportolókon kívül a Református
Óvodában és az Egyesített Óvodában is 5-6 éves gyerekkel foglalkozunk rendszeresen, játékos labdázás formájában szoktatva hozzá őket a labdarúgáshoz, a
mozgáshoz. Terveink szerint ők fogják adni hosszú távon az utánpótlásbázisunkat. A társasági adón keresztül nyújtott sporttámogatások nagy részét az utánpótlásnevelés személyi és tárgyi feltételinek megteremtésére kívánjuk fordítani. A személyi jellegű jogcím tekintetében az előző évekhez hasonlóan egy technikai vezető, és
egy adminisztrátor munkakör kerül betöltésre. A tárgyi eszköz jogcím keretein belül, egy hűtőkamra vásárlását tervezzük, amely azáltal, hogy az edzések után
hidegen tartja a sportoló izomzatát, felgyorsítja vérkeringést, ami gyorsabb regenerálódást teszt lehetővé. Mindez reményeink szerint a teljesítményekben is meg fog
látszódni. Az utánpótlás-nevelés jogcím keretein belül személyszállítási költségekre, edzőtáborozásra, pályabérletre, sportegészségügyi mérésekre, valamint az
utánpótlás edzők, és sportszakemberek díjazására igénylünk támogatást. Törekszünk arra, hogy az egyesületünkhöz csatlakozó ﬁatalok igényes sportolási
feltételeket kapjanak már a legkisebb kortól, és a futballhoz való kötődésük ezáltal is erősödjön. Tervben van a szakember állományuk fejlesztése is. Jelenlegi 4 fős
szakember stábunkat 8 főre fogjuk bővíteni, és a licence-szel rendelkező edzők számát is növelni kívánjuk. A jogcímekben történő fejlesztések időtartama 2016.
június 30. napjáig tart.

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 utánpótlás neveléssel 1992-ben kezdtünk komolyabban foglalkozni. Az első Bozsik programtól kezdve az MLSZ utánpótlás programjaiban térségi vezető szerepet
töltünk be. Az utánpótlás csapataink 2014/2015-es bajnoki évben U-19, U-17, U-15, U-14 NB-s, U-18, U-15-as labdarúgóink a megyei bajnokságban szerepeltek. A
sport megszerettetése, a napi rendszeres testmozgás igényének kialakítása már az óvodában elkezdődik. A sporteredmények városi elismerése ösztönzi a ﬁatalokat
a teljesítményre. Minden év decemberében kerül átadásra az "Év sportolója Balmazújváros" és "Balmazújváros Sportjáért" kitüntető díj, mely jelentős pénzjutalommal
is jár. A korábbi években az elnyert pályázati támogatásokkal, és a megvalósított fejlesztésekkel jelentős fejlődést sikerült elérnünk. Nagymértékben fejlődött a
sportszakmai színvonal, ami az eredményekben is tükröződött. Ugyanakkor nehezíti a folyamatos és hatékony utánpótlásrendszer megteremtését, hogy a
középiskolás ﬁatalok nagy része más településen tanul, így vagy eligazol, vagy csökkentett számú edzésen vesz részt, aztán abbahagyja a sportolást. Ráadásul
szervezetünk rendkívül szerény mértékben tudja díjazni az utánpótlás területén dolgozókat. A nehézségek ellenére az MLSZ Bozsik programjában a terület vezető
szerep megtartására törekszünk. A környező településeken az utánpótlás nevelés beindításának elősegítését fontos feladatunknak tekintjük,együttműködve a helyi
közoktatási intézményekkel. Hosszú távú céljaink eléréséhez továbbra is szükségünk van a pályázat nyújtotta erőforrásokra, hogy a megkezdett munkát
továbbvihessük. A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal egy hűtőkamra beszerzését tervezzük, amely hidegen tartja a a sportolók izomzatát, biztosítva ezzel azok
gyors regenerálódását. Sportszakmai munkánk minőségét javítja az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök, felszerelések biztosítása. A felszerelések (egy
részének) biztosításával illetve ingyenes tagsági díjjal a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Magyarországon megrendezett nemzetközi sportrendezvényeken keresztül és Balmazújváros Város Önkormányzat által létrehozott testvérvárosi kapcsolatok terén
lehetőség nyílik a más országok felé történő nyitásra. A sport nyelve mindenhol érthető, kapocs lehet az egyes nemzetek között. Ezt szeretnénk kihasználni
Érmihályfalva, Lancut és Oberstaufen testvérvárosok labdarúgó csapataival a rendezvényeken való részvétellel, a kapcsolatok kiszélesítésével, és tornák
szervezésével. Nemzetközi tornák szervezése is célja a társaságunknak az utánpótlás korú játékosok részére, melynek már van előzménye városunkban, azonban a
pénzügyi lehetőségeink korlátozottsága miatt a rendszerességet nem tudtuk eddig biztosítani. Balmazújváros Város Önkormányzata felismerve felelősségét a
lakosság egészségi állapotáért, a ﬁatalok kulturált szórakoztatásáért, a sportközösségek, civil szervezetek népességmegtartó szerepének megtartásáért az
elkövetkező években kiemelt ﬁgyelmet szentel a sportnak. Alapvető érdeknek tartja, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön és
értékeinek megfelelő támogatást nyerjen. A gyermekek és ﬁatalok körében kiemelt ﬁgyelmet szentel a mindennapos testedzésnek az óvodás kortól kezdve. A Bozsik
Program a labdarúgás fejlesztésében nagy szerepet játszik az elkövetkező időszakban. A megyei alközpontok között Balmazújváros is szerepel. Az önkormányzat
segítsége, a programok beérése és a fejlesztések garantálják, hogy hosszú távon is vonzó marad, fejlődik a futball Balmazújvárosban, a projekt fenntartható marad.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Sportegészségügyi
eszközök

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése
Hűtőkamra beszerzése

Mennyiségi
egység
db

Mennyisé
g

Egységár

1

7 000 000
Ft

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)
7 000 000 Ft

7 000 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése
Hűtőkamra beszerzése

Indoklás

A beszerezni kívánt hűtőkamrát a sportolóink az edzéseket, mérkőzéseket követően fogják használni. Ez a sportegészségügyi
eszköz hidegen tartja a sportoló izomzatát, felgyorsítja vérkeringést, ami gyorsabb regenerálódást teszt lehetővé. Mindez
reményeink szerint a teljesítményekben is meg fog látszódni.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

4 854 954 Ft

50 051 Ft

100 102 Ft

5 005 107 Ft

2 145 046 Ft

7 100 102 Ft

7 150 153 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Élőfüves edzőpálya (kicsi)

Kicsi f.p

Kis műfüves pálya

Nagy műfüves pálya

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

4060
Balmazújváros
Sporttér u.
8

5223/1

64x34

Bérelt

15

5 000 Ft

9

Kicsi
mf.p.

4060
Balmazújváros
Sporttér u.
8

5223/1

64x34

Bérelt

30

5 500 Ft

9

Nagy
mf.p

4060
Balmazújváros
Böszörményi u.
96

3309/1

115x72

Bérelt

30

9 000 Ft

9

Megj.

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

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U11

Bozsik egyesületi U11

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U14

BALMAZÚJVÁROSI FC U14

16

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 2.

U15

BALMAZÚJVÁROSI FC U15

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U15

BALMAZÚJVÁROSI FC U15

16

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 2.

U18

BALMAZÚJVÁROSI FC U18

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U21

BALMAZÚJVÁROSI FC U21

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-10 13:12

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve
BALMAZÚJVÁROSI FC U15

Létszám
16

Csapat szintje 14/15
országos női UP

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

országos női UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-10 13:12

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U19

BALMAZÚJVÁROSI FC U19

16

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U17

BALMAZÚJVÁROSI FC U17

16

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U15

BALMAZÚJVÁROSI FC U15

16

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U15

BALMAZÚJVÁROSI FC U15

16

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U15

BALMAZÚJVÁROSI FC B U15

16

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U13

BALMAZÚJVÁROSI FC U13

11

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U13

BALMAZÚJVÁROSI FC U13

11

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U11

BALMAZÚJVÁROSI FC U11

8

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

U11

BALMAZÚJVÁROSI FC U11

8

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-10 13:12

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-10 13:12

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-12-10 13:12

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Gyógyszercsomag

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Vitamin

Vitamincsomag

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Előfüves edzőpálya 1

Élőfüves pálya

9 000 Ft

15

9

1 215 000 Ft

Élőfüves kispálya

Élőfüves pálya

5 000 Ft

15

9

675 000 Ft

Műfüves kispálya

Műfüves pálya

5 500 Ft

30

9

1 485 000 Ft

Műfüves nagypálya

Műfüves pálya

9 000 Ft

30

9

2 430 000 Ft

Élőfüves edzőpálya 2

Élőfüves pálya

9 000 Ft

15

9

1 215 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Előfüves edzőpálya 1

Ezen a pályán főleg a nagyobb korosztály edzései, illetve edzőmérkőzései lesznek megtartva. A pálya világítással ellátott.

Élőfüves kispálya

Elsősorban az utánpótlás tornák kerülnek itt megrendezésre, de a kisebb korosztály edzései is megtarthatók a pályán.

Műfüves kispálya

A műfüves pálya téli, és csapadékos időszakban van jobban kihasználva. Nagyon ok utánpótlás-torna kerül megrendezésre a pályán.

Műfüves nagypálya

A műfüves pálya téli, és csapadékos időszakban van jobban kihasználva. Edzőmérkőzések, és edzések zajlanak a pályán.

Élőfüves edzőpálya 2

Ezen a pályán főleg a nagyobb korosztály edzései, illetve edzőmérkőzései lesznek megtartva. A pálya világítással ellátott.

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Egyéb

Szakmai vezető

Normál

160

12

350 000 Ft

98 000 Ft

5 376 000 Ft

Edző

Edző 1

Normál

160

12

350 000 Ft

98 000 Ft

5 376 000 Ft

Edző

Edző 2

Normál

160

12

200 000 Ft

56 000 Ft

3 072 000 Ft

Edző

Edző 3

EKHO

160

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Edző

Edző 4

EKHO

160

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Edző

Edző 5

EKHO

160

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Egyéb

Sportorvos

EKHO

160

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Egyéb

Gyúró

EKHO

160

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-12-10 13:12
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-12-10 13:12

15 / 23

be/SFPHPM01-09241/2015/MLSZ
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

100 102 Ft

100 102 Ft

50 051 Ft

150 153 Ft

Utánpótlás-nevelés

703 794 Ft

703 794 Ft

351 897 Ft

1 055 691 Ft

Összesen

803 896 Ft

1 205 844 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítéséhez, a program megvalósításának koordinálásához, valamint a program elszámolásához kapcsolódó
tevékenységek költségeit tartalmazza, a "Tárgyi eszköz" jogcímek tekintetében.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program előkészítéséhez, a program megvalósításának koordinálásához, valamint a program elszámolásához kapcsolódó
tevékenységek költségeit tartalmazza, az "Utánpótlás nevelés" jogcímek tekintetében.

2015-12-10 13:12
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Balmazújváros, 2015. 12. 10.

2015-12-10 13:12
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Nyilatkozat 2
Alulírott Dr. Tiba István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Balmazújváros, 2015. 12. 10.
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be/SFPHPM01-09241/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFPHPM01-09241/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 21:24:01

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 13:05:44

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-23 13:08:41

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 12:58:39

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 0

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-10-07 15:33:18

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-10-07 15:42:15

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Balmazújváros, 2015. 12. 10.
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be/SFPHPM01-09241/2015/MLSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

8

8

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

5

5

0%

Edzőtáborok száma

db

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

22

24

9%

U18

fő

24

26

8%

U17

fő

21

22

5%

U16

fő

18

18

0%

U15

fő

16

17

6%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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be/SFPHPM01-09241/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

4 854 954 Ft

50 051 Ft

100 102 Ft

5 005 107 Ft

2 145 046 Ft

7 100 102 Ft

7 150 153 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 854 954 Ft

50 051 Ft

100 102 Ft

5 005 107 Ft

2 145 046 Ft

7 100 102 Ft

7 150 153 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

34 134 031 Ft

351 897 Ft

703 794 Ft

35 189 722 Ft

3 909 969 Ft

38 747 794 Ft

39 099 691 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

38 988 985 Ft

401 948 Ft

803 896 Ft

40 194 829 Ft

6 055 015 Ft

45 847 896 Ft

46 249 844 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-12-10 13:12

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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be/SFPHPM01-09241/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (12 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldany_tiba_1429787144.pdf Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-23 13:05:44)
a07f11101aa4c6185e83d4907d1be41ba179f2d90484094b9cbc218db8f2d706
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat_bfc_1430335441.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 21:24:01)
08b929a7e18d3f861d9c08b283972423bbcb2d1efe2965c7abd32f3e2ad3785c
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig.szolg.dij_bfc15_16_1430391519.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 12:58:39) ccd8dbc6e71e240f1525f52ee3bf64fc4477d25add3e2410319973a05fce3cfb
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoigazolas_bfc_1429787321.pdf Szerkesztés alatt, 738 Kb, 2015-04-23 13:08:41)
d9af33674c95814b961088116888a4c7806d0325b55393b4bd98012a542ced33
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlat_hutokamra_1444223653.pdf Hiánypótlás melléklet, 342 Kb, 2015-10-07 15:14:13)
53ee9e630492c5eb1302d39563698f36160b77b69c09d289ab23eefb6aaa4b68
arajanlat_gyogyszercsomag_1444224790.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-10-07 15:33:10)
7fb3159e4636dcb05f60a6b629af65f7d977d8d27eaadcbd4f616f72b63f01d0
arajanlat_vitamincsomag_1444224798.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-10-07 15:33:18)
258a4d8bc1cc436f2b37bd2c6f1a3c54f2f0b2bf1ea4c6e68fd8986143cf6f04
arajanlat_hutokamra_1430382256.doc Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-30 10:24:16)
3d670e356c485ebe0dbd74cb204f50b8b7fccf22adb4b7fb5db829ea7e11577b
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
arajanlat_hutokamra_1444225321.pdf Hiánypótlás melléklet, 342 Kb, 2015-10-07 15:42:01)
53ee9e630492c5eb1302d39563698f36160b77b69c09d289ab23eefb6aaa4b68
arajanlat_gyogyszercsomag_1444225328.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-10-07 15:42:08)
7fb3159e4636dcb05f60a6b629af65f7d977d8d27eaadcbd4f616f72b63f01d0
arajanlat_vitamincsomag_1444225335.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-10-07 15:42:15)
258a4d8bc1cc436f2b37bd2c6f1a3c54f2f0b2bf1ea4c6e68fd8986143cf6f04
hutokamramuszakitartalom_1430382275.doc Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-30 10:24:35)
bd4106e15c3a17d864c30ee21a4c0144718a9afd99f1deca99f4895ec35abd15
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