
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  VFC USE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2930

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18936379-2-19

Bankszámlaszám  73200127-11262815-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8200  Helység  Veszprém

Út / utca  Erdész utca  Házszám  1

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8200  Helység  Veszprém

Út / utca  Erdész utca  Házszám  1

Telefon  +36 88 426 252  Fax  -

Honlap  www.vfcuse.hu  E-mail cím  gebur@invitel.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr.Temesvári Balázs Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 364 96 00  E-mail cím  temesvarib@vkszrt.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szőke Éva +36 30 326 34 87 gebur@invitel.hu

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 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 MFt 15 MFt 17 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4 MFt 6 MFt 6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 63,6 MFt 32 MFt 45 MFt

Egyéb támogatás 6 MFt 4 MFt 4 MFt

Összesen 88,6 MFt 57 MFt 72 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 34 MFt 30 MFt 30 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 3 MFt 3 MFt

Anyagköltség 11,7 MFt 14,8 MFt 15 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 15 MFt 18,4 MFt 19 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 7,6 MFt 2 MFt 5 MFt

Összesen 71,3 MFt 68,2 MFt 72 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 71,3 MFt 65,2 MFt 69 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 3 MFt 3 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)

160 879 Ft 3 218 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

1 997 753 Ft 39 955 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 64 435 171 Ft 1 288 703 Ft

Általános képzés 101 523 Ft 2 030 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

A VFC USE, mely egyike Veszprém és egyben a megye legkiemelkedőbb sportegyesületeinek, jelenleg az OTP Bozsik Program Kiemelt Megyei Központ szerepét is
betölti. Az utánpótlás egyesület ugyan 2004-ben levált az akkori veszprémi labdarúgó klub kereteiről, de még ma is közeli kapcsolatot tartanak fent egymással az
utánpótlás nevelés kapcsán. Az egyesület magasan kvalifikált, nagy szakmai tapasztalattal bíró, gyermek-centrikus szakembergárdával rendelkezik, akik
nagymértékben hozzájárulnak a sikeres működéshez. Most 10 licence-szel rendelkező edző dolgozik azért, hogy a játékosok minőségi képzést kaphassanak, ezáltal
motiváltabbá válhassanak. Ők tehetségkutató és ellenőrző szerepben is aktivizálhatóak a különböző rendezvényeken. A pályázati célok elérését továbberősíti az,
hogy a VFC USE vezetője, Rugovics Vendel egyben a Bozsik Program megyei szakmai igazgatói posztját is ellátja. Ez mind a két sportszervezet számára hasznos,
hisz megkönnyíti a pályázat célkitűzéseinek minél pontosabb megvalósulását. A VFC USE kiváltott versenyengedéllyel rendelkező játékosainak a száma 270, akik 8
különböző korosztályba bonthatók. Az egyesület női szakággal is büszkélkedhet, ahol az egyesület tavalyi ígéretéhez híven a 2015/16. évi szezonra 9 fővel
megindítják U15-ös megyei női UP csapatot. Ráadásul, megyei II. osztályban útnak indítanak egy U19-es csapat, mivel sajnos a felnőtt veszprémi partnerkapcsolat
megszűnt. Emellett az egyesület az MLSZ stratégiával összhangban törekvéseket tesz a tömegbázis növelésére azáltal, hogy 12 veszprémi óvodában tart
rendszeresen ingyenes foglalkozásokat. Ezáltal több mint 250 gyermek mozgáskészségét, játékszeretetét emelik magasabb színvonalra. Mindezek alapján
elmondható, hogy a rendszeresen foglalkoztatott gyermeklétszám meghaladja az 500 főt. A VFC USE sikeressége abban is megmutatkozik, hogy az előző években
már több korábbi játékosuk mutatkozott be a korosztályos válogatottak valamelyikében. Legutóbb Krebsz Máté László, Mácsa Bence és Tóth Bence igazoltak át Az
egyesület kiváló kapcsolatot ápol a győri Fehér Miklós Akadémiával, melynek keretében már több korábbi VFC USE játékos futballozik Győrben. Az utánpótlás
egyesület létesítményei ugyancsak támogatják a stratégiai célokat, hisz rendelkezik egy nagyméretű, UEFA minősítésű, világítással ellátott műfüves-, 90x50 méteres
élőfüves -, 30x40 méteres hőlégbefúvásos sátorral ellátott műfüves-l és egy műfüves lábtenisz pályával. 

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

A VFC USE által üzemeltetett területen több futball pályával is rendelkezik, melyek között említhető a nagyméretű, UEFA minősítésű, világítással ellátott műfüves-,
90x50 méteres élőfüves -, 30x40 méteres hőlégbefúvásos sátorral ellátott műfüves-l és egy műfüves lábtenisz pályával. Jelen beruházás keretében a 20x30 m-es
futballpálya világításának felújítása történik meg. A beruházás indokoltsága külső szakértő által történt felmérést követően vált egyértelművé, a szakértő
megállapította, hogy a futballpálya melletti két lámpaoszlop igen rossz állapotban van, és a pályát használókra veszélyes lehet. A jelenleg a pálya mellett található
lámpaoszlopok nem rendelkeznek semmilyen megfelelő tanúsítvánnyal, egyedileg gyártották őket, és a folyamatos karbantartásuk sem volt szakmailag felügyelve.
Éppen ezért ezek felújítása már nem megoldható, cseréjük mindenképp szükséges. Maga a lámpaoszlopok által biztosított fényerő, megvilágítás sem elegendő a
pálya edzés során történő használatához, mely megerősíti a csere szükségességét. Az új beruházás keretében a két lámpaoszlop helyére teljesen új betonozott
alapvasalattal ellátott 11,6m fénymagasságú lámpaoszlopok kerülnek. A lámpaoszlopokon pedig 2x2 db 1000W-os fényvető kerül elhelyezésre, mely az érintett pálya
emelt edzés szintű pályamegvilágítását fogja biztosítani, mindemellett pedig biztonságosak is lesznek. A megvalósítás ütemezése tervek szerint a következő: A
kivitelező cég kiválasztása 2015. szeptember elején megtörténik, szeptember hónap során pedig elkészül a két lámpaoszlop cseréje. A beruházás átadása várhatóan
2015. szeptember végére megvalósul, október 1-től pedig az egyesület csapatai is használatba tudják venni az új megvilágítással rendelkező pályát. A beruházás
hozzájárul az egyesület által végzett utánpótlás nevelés további segítéséhez, azáltal, hogy megfelelő színvonalú, és emelt szintű megvilágítást biztosít a pályát
használók részére, mindemellett a pálya kihasználtságát is jelentős mértékben emeli, hiszen a jobb megvilágítás lehetővé teszi a pálya szürkületi és esti időszakban
való hosszabb használatát. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A 2015/16-os évadra tervezett fejlesztések megvalósításának időtartama 2015. július 1-től 2016. június 30-ig tart: Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó
sportszakemberek költségei: Az utánpótlás-nevelésben résztvevő sportszakemberek munkabéreinek, illetve járulékainak a hónapról–hónapra történő rendezése,
továbbá 2 új edző munkabéreinek és járulékainak biztosítása. Utánpótlás-neveléshez és tárgyi eszköz jogcímhez kapcsolódó sportfelszerelések: Mezek, nadrágok,
sportszárak, gálapólók gála nadrágok, gálamelegítők, edzőpólók és edzőnadrágok beszerzése a gyerekek számára, valamint az edzőknek melegítők, edzőcipők
biztosítása a teljes szezonon keresztül. Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszközök: Sporteszközök között labda és dekázóháló kerül beszerzésre.
Személyszállítás lehetővé tétele az egész év során: Az agglomeráció hátrányos helyzetű gyermekei részére az edzéslátogatás biztosításának folytatása (kisbusz jár
körbe, amely viszi edzésre és haza a fiatalokat). Felkészítéssel, edzőtáboroztatással összefüggő költségek fedezése: Főleg a nyári és a téli felkészülési időszak során
a felmerülő szakmai programok, edzőtáborok megvalósítása. Kedvezőtlen időjárási körülmények esetén szükséges pálya bérlése: A Veszprémi Egyetemi stadion
termének igénybevétele maximum 10 hónapon keresztül. Általános képzés költségei: Az ütemezés szerint a téli időszakban Futsal edzőképző tanfolyamon fog részt
venni 2 fő. A tárgy időszak alatt valósul meg a sportszakemberek, edzők személyi jellegű ráfordításainak kifizetése. A megnevezett eszközök beszerzését 2015. július
1 – 2016. június 30. között tervezi a VFC USE, annak érdekében, hogy az ősszel induló szezonban minden gyermek számára színvonalas sportfelszerelések és
szakmailag minden igényt kielégítő eszközök álljanak rendelkezésükre. A szezon idején heti több alkalommal is megvalósul a gyermekek szállítása (edzésekre és
meccsekre egyaránt). A felkészülési időszakokban kerül sor az edzőtáborok lebonyolítására. A meghatározott terem bérlésére a gyermekek folyamatos mozgásának
biztosítása érdekében a kedvezőtlen időjárású napokon van elengedhetetlen szükség. A tárgyi eszköz beruházás jogcím alá tartozó edzés szintű világítás
megvalósítása 2015 szeptemberére van ütemezve, a tervek szerint egy október eleji átadással. 

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 OTP Bozsik Program Kiemelt Megyei Központ szerepét is betöltő VFC USE programja kiválóan beleillik a szakszövetségi stratégiákba. A szakszövetségi célkitűzés
minden korosztályban és szegmensben szélesíteni a labdarúgás szeretetét, népszerűségét. A VFC USE fejlesztési terveiben, így a jelen sportfejlesztési programban
is, kiemelt szerepet tölt be a „tömegesítés”: • Az igazolt játékosok és az egyesület által biztosított foglalkoztatások során bevont gyerekek száma fokozatosan
növekszik. Tehát egyre több utánpótláskorú gyermek számára válik elérhetővé a korszerű keretek közt folyó edzéseken és versenyeken való részvétel. • A
legfontosabb fejlesztési célok egyike az egyesület női „szekciójának” a tréningezése. Az egyesület a 2015/16. évadra egy 9 fős U15-s korosztályú megyei női UP
szintű csapatot tervez indítani. • A VFC USE sportfejlesztési programja az esélyegyenlőség biztosításának jegyében számos hátrányos helyzetű gyermek számára
teszi lehetővé a heti háromszori edzéslátogatást. Ezt úgy éri el, hogy az agglomeráció településeiről (Peremarton, Berhida, Várpalota, Gyulafirátót) szállítja egy
kisbusz a gyerekeket. Ennek köszönhetően olyan tehetségek kapnak lehetőséget a kibontakozásra, akik számára egyébként ez elérhetetlen és kivitelezhetetlen
lenne. • A programnak köszönhetően 12 veszprémi óvoda gyermekei részesülhetnek labdarúgó foglalkoztatásban. Az egyesület a legkisebb korosztályokat
megszólítva járul hozzá a labdarúgás jövőbeli elfogadottságához és népszerűségének növeléséhez. A VFC USE Veszprém Önkormányzatával közösen
együttműködési szerződés keretein belül segíti elő – többek között – az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó fejlesztéseket, illetve a szakemberek foglalkoztatását. Az
így elérhetővé váló szabadidős labdarúgás javítva a gyermekek egészségügyi állapotát, megkönnyíti az egészséges életmód kialakítását és biztosítja a szabadidő
hasznos eltöltését a városban. Jelen sportfejlesztési program a 2012/13-as, 2013/14-es és a 2014/215-ös idényre beadott programok logikus folytatását képezi. A
korábbi pályázatoknak köszönhetően mind az eszközállomány, mind az infrastrukturális feltételek javultak. A szakmai stáb személyi jellegű ráfordításai, versenyzési,
szállítási és edzőtáboroztatási költségei támogatásának köszönhetően egyre több gyermeket sikerült aktivizálni az egyesületben. Azért, hogy a fokozatosan bővülő
VFC USE az elért sikereit fenntarthatóvá tehesse, valamint növelni tudja, szükséges a jelen program megvalósulása. 

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

Gazdasági előnyök és hatások: • A vállalt feladatokkal és a célokkal arányos pénzügyileg hosszan fenntartható működés biztosítása. • A megfelelő eszközök
megteremtése, beszerzése. • A sportoló személyek számának növekedésével javulnak a lakosság egészségügyi körülményei, ami – a Nemzeti Sportstratégia alapján
– megtakarításokat generál a táppénzkiadások terén. Az egészséges személyek magasabb termelékenységgel bírnak, amely pozitív hatással lehet gazdaságunkra
is. • A gyermekek létszámának folyamatos emelkedése maga után vonja a foglalkoztatás bővítését is. • Több szakember alkalmazása pedig növeli az állami adó- és
járulékbefizetéseket. Lehetséges kockázatok: • Pénzügyi támogatás nélkül a fejlesztések és a korábban elkezdett munka folytatása nem lenne megvalósítható. Így a
sportfejlesztési program legnagyobb pénzügyi és működési kockázatát ez jelenti. • A VFC USE, mint a térség legjelentősebb utánpótlás egyesülete kitűnő
kapcsolatban áll több helyi és regionális vállalkozással is. A TAO lehívása szempontjából tehát nem okozhat problémát elegendő támogatót találni. Szakmai és
társadalmi előnyök, hatások: • A sportolói létszám töretlen, fokozatos növekedése. • A megkezdett munka eredményeképpen hosszú távon a gyermekek az idősebb
korosztályokba, felnőtt csapatokba való továbblépési lehetőségeinek biztosítása. • A szakmai környezet javulásának előmozdítása: egy edzőre egyre kevesebb
gyermek jut több az edzések során. • A csapatok eredményességének további javítása a következő szezonokban. • A VFC USE szintén hozzájárul a labdarúgás
tömegbázisának kiszélesítéséhez. • Közösségformáló pozitív hatás kialakulása. • A női szakág megalakulásával, illetve a hozzá kapcsolódó fejlesztésekkel a lányok
ugyancsak megismerkedhetnek a labdarúgással. • Az egész évben tartó óvodai foglalkozásoknak integráló hatásuk van, hozzájárulnak a sport megszerettetéséhez. •
A személyszállításra vonatkozó részeknek köszönhetően a szomszédos települések hátrányos helyzetű gyermekeinek is lehetősége lesz a szezon során hetente több
alkalommal is eljutni az edzésekre. • A sportszerek, eszközök, pályatartozék beszerzésével lehetőség nyílik a gyerekeknek a szabadidős, autodidakta módon történő
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tanulásra, edzésre és a szülők anyagi hozzájárulásának szükségessége is csökken. • Az edzők bérezése a képzettségüknek és a szabályok adta lehetőségeknek
megfelelően elkezd felzárkózni. • Az egyesület számára lehetőség nyílik nemzetközi szintéren történő tapasztalatszerzésre, -cserére.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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 Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelések Edzőcipő edzőknek pár 15 15 000
Ft

225 000 Ft

225 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Edzőcipő edzőknek Az elszámolhatósági szabályzat iránymutatása alapján az utánpótlás nevelés kapcsán az edzők részére elszámolt költségek itt
számolhatóak el. Edzőcipők beszerzése az edzők (egyesületi és külsős) részére. A cél az egységes megjelenés az edzéseken,
és az összetartozás erősítése az egyesületben.

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)

156 052 Ft 1 609 Ft 3 218 Ft 160 879 Ft 68 948 Ft 228 218 Ft 229 827 Ft

be/SFP-09473/2015/MLSZ

2015-09-28 14:25 7 / 26



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)

Pálya infr.
bőv.

edzés szintű
pályavilágítás

2015-09-02 2015-09-30 2015-10-01 2 794 000
Ft

2 794 000
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

edzés szintű pályavilágítás Jelenleg az egyesület területén a 20*30 m-es labdarúgó kispálya mellett található, világítást szolgáló lámpaoszlopok nem
rendelkeznek semmilyen megfelelő tanúsítvánnyal, egyedileg gyártották őket, és igen rossz állapotban vannak. Továbbá nem
adnak megfelelő világítást sem az edzések idején. Mindezek alapján tehát szükséges ezen lámpaoszlopok cseréje, betonozott
alapvasalattal ellátott 11,6m fénymagasságú lámpaoszlopokra, melyek emelt edzés szintű pályamegvilágítást fognak biztosítani,
és biztonságosak is lesznek.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi

száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pálya infr.
bőv.

edzés szintű
pályavilágítás

Kicsi mf.p. 8200
Veszprém
Erdész
utca
1

2368/10 600 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

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

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

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. 1 937 820 Ft 19 978 Ft 39 955 Ft 1 997 753 Ft 856 180 Ft 2 833 955 Ft 2 853 933 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 Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi U13 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE U21 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U17 VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE U17 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE U17 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U15 VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE U15 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

U14 VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE U14 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U14 VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE U14 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U14 VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE U14 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1.

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U19 VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE U19 16 egyéb ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

306671 KREBSZ MÁTÉ LÁSZLÓ GYŐRI ETO FC KFT. 2015.02.17 15%
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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

U15 VESZPRÉMI FOCI CENTRUM USE U15 9 megyei női UP

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám 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 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 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
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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)

Sportfelszerelés Mez db 200 8 000 Ft 1 600 000 Ft

Sportfelszerelés Nadrág db 200 6 000 Ft 1 200 000 Ft

Sportfelszerelés Sportszár (1 pár) pár 160 1 200 Ft 192 000 Ft

Sportfelszerelés Gála póló/gyerekeknek/ db 300 5 000 Ft 1 500 000 Ft

Sportfelszerelés Gála nadrág(gyerekeknek) db 300 5 000 Ft 1 500 000 Ft

Sportfelszerelés Gálamelegítő(gyerekeknek) db 100 15 000 Ft 1 500 000 Ft

Sportfelszerelés Edzőpóló(gyerekeknek) db 300 4 000 Ft 1 200 000 Ft

Sportfelszerelés Edzőnadrág(gyerekeknek) db 300 4 000 Ft 1 200 000 Ft

Sporteszköz Labda db 120 15 000 Ft 1 800 000 Ft

Sporteszköz dekázóháló db 150 1 490 Ft 223 500 Ft

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

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

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Veszprémi Egyetemi stadion
KHT/terem/

Sportcsarnok 8 000 Ft 39 10 3 120 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Veszprémi Egyetemi stadion
KHT/terem/

A Veszprémi Egyetemi stadion terme jelenti a város egyedüli olyan helyszínét, ahol esős napokon, illetve hideg időben is
lehetőség van a gyerekek számára edzést tartani.

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)

Edző Pro licence HU-026 Egyéb 160 12 495 000 Ft 5 000 Ft 6 000 000 Ft

Edző B licence 1819 EKHO 160 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

Edző B licence 2245 Egyéb 160 12 214 500 Ft 52 930 Ft 3 209 160 Ft

Edző B licence 2424 EKHO 80 12 142 000 Ft 28 400 Ft 2 044 800 Ft

Edző B licence 2432 EKHO 80 12 118 000 Ft 23 600 Ft 1 699 200 Ft

Edző B licence 2716 EKHO 80 12 95 000 Ft 19 000 Ft 1 368 000 Ft

Edző Grassroots C EKHO 120 12 142 000 Ft 28 400 Ft 2 044 800 Ft

Edző Grassroots C Normál 120 12 120 500 Ft 33 740 Ft 1 850 880 Ft

Edző A licence 0011 Egyéb 160 12 250 000 Ft 60 030 Ft 3 720 360 Ft

Edző Grassroots C EKHO 100 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző Új edző 1. - egyéb Egyéb 120 12 150 000 Ft 40 370 Ft 2 284 440 Ft

Edző Új edző 2. - egyéb Egyéb 120 12 150 000 Ft 40 370 Ft 2 284 440 Ft
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

Pro licence HU-026 UEFA PRO U21 10 20

Pro licence HU-026 UEFA PRO U17 10 20

B licence 1819 UEFA B U9 10 36

B licence 2245 UEFA B U14 15 20

B licence 2424 UEFA B U15 10 16

B licence 2432 UEFA B U9 10 36

B licence 2716 UEFA B U7 10 30

B licence 2716 UEFA B U11 10 16

B licence 2716 UEFA B U21 10 15

Grassroots C Egyéb U17 10 20

Grassroots C Egyéb U7 10 55

Grassroots C Egyéb U9 10 26

A licence 0011 UEFA A U21 10 18

Grassroots C Egyéb U15 10 15

Grassroots C Egyéb U9 10 15

Új edző 1. - egyéb Egyéb U14 10 18

Új edző 2. - egyéb Egyéb U15 10 18

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 11 915 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 19 000 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 120 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 32 626 080 Ft

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

Összesen 69 661 580 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

62 502 117 Ft 644 352 Ft 1 288 703 Ft 64 435 171 Ft 7 159 463 Ft 70 950 283 Ft 71 594 635 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)

MLSZ Futsal (edző) 2 200 000 Ft

200 000 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)

98 477 Ft 1 015 Ft 2 030 Ft 101 523 Ft 101 523 Ft 202 030 Ft 203 045 Ft
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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
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 218 Ft 3 218 Ft 1 609 Ft 4 827 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 39 955 Ft 39 955 Ft 19 978 Ft 59 933 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 288 703 Ft 1 288 703 Ft 644 352 Ft 1 933 055 Ft

Általános képzés 2 030 Ft 2 030 Ft 1 015 Ft 3 045 Ft

Összesen 1 333 906 Ft  2 000 859 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Tárgyi beruházáshoz kapcsolódó feladatok közreműködői költsége (pályázati dokumentáció összeállítása, pályázati
projektmenedzsment, könyvvizsgálat)

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Tárgyi beruházáshoz kapcsolódó feladatok közreműködői költsége (pályázati dokumentáció összeállítása, pályázati
projektmenedzsment, könyvvizsgálat)

Utánpótlás-nevelés Utánpótlás neveléshez kapcsolódó feladatok közreműködői költsége (pályázati dokumentáció összeállítása, pályázati
projektmenedzsment, könyvvizsgálat)

Általános képzés Képzéshez kapcsolódó feladatok közreműködői költsége (pályázati dokumentáció összeállítása, pályázati projektmenedzsment,
könyvvizsgálat)
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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: Veszprém, 2015. 09. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr.Temesvári Balázs Tamás (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: Veszprém, 2015. 09. 28.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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

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

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Veszprém, 2015. 09. 28.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 10 12 20%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 10 12 20%

Edzőtáborok száma db 3 3 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

felújított világítás db 0 1 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 0 16 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 32 32 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 16 16 0%

Egyéb indikátorok

U14 és alattiak - leigazolt és versenyengedélyt
váltott játékosok

fő 206 254 23%

U15 női Up fő 0 9 0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 2 093 872 Ft 21 587 Ft 43 173 Ft 2 158 632 Ft 925 128 Ft 3 062 173 Ft 3 083 760 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

156 052 Ft 1 609 Ft 3 218 Ft 160 879 Ft 68 948 Ft 228 218 Ft 229 827 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

1 937 820 Ft 19 978 Ft 39 955 Ft 1 997 753 Ft 856 180 Ft 2 833 955 Ft 2 853 933 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

62 502 117 Ft 644 352 Ft 1 288 703 Ft 64 435 171 Ft 7 159 463 Ft 70 950 283 Ft 71 594 635 Ft

Képzés 98 477 Ft 1 015 Ft 2 030 Ft 101 523 Ft 101 523 Ft 202 030 Ft 203 045 Ft

- ebből általános képzés 98 477 Ft 1 015 Ft 2 030 Ft 101 523 Ft 101 523 Ft 202 030 Ft 203 045 Ft

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

Összesen 64 694 466 Ft 666 954 Ft 1 333 906 Ft 66 695 326 Ft 8 186 114 Ft 74 214 486 Ft 74 881 440 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (13 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)

alairasi_1430119273.pdf Szerkesztés alatt, 107 Kb, 2015-04-27 09:21:13) 0c59873733daff28cd81109be3b1b63a6001f44f0c7e11db9de693dc5eac475c

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

targyi_mellekletek_nyilatkozat.pd_1430319312.pdf Szerkesztés alatt, 866 Kb, 2015-04-29 16:55:12)
62f141352206a09f77e42b743a06a593f63296be04ad0f8b2fb1afc4dfc3723e

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

targyi_mellekletek_nyilatkozat.pd_1430319329.pdf Szerkesztés alatt, 866 Kb, 2015-04-29 16:55:29)
62f141352206a09f77e42b743a06a593f63296be04ad0f8b2fb1afc4dfc3723e

Egyéb dokumentumok

vfcuse_uj_alapszabaly_1430119292.pdf Szerkesztés alatt, 896 Kb, 2015-04-27 09:21:32)
3e58b72d228983c77dd6595f131e1779dd3169ca8953487639a562b1edde3508

torvenyszeki_vb_kerelem_1430119304.pdf Szerkesztés alatt, 782 Kb, 2015-04-27 09:21:44)
acc27050321dc315ed657cfbf09ab50261b12d29af191f0188a5d99cff4488d9

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

torvenyszeki_kivonat_1430119233.pdf Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2015-04-27 09:20:33)
22927feb28bfd06da4c511d0663107b9b1c3c76db467659a6d85d05979e32f27

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

bankiigazolas_1430300958.pdf Szerkesztés alatt, 309 Kb, 2015-04-29 11:49:18) 78c70a92cf39d7fb667911045dd0c3b265d0f7eedfff215a9db6460bd2348321

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

adatbazis-lekerdezes_1430122179.pdf Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2015-04-27 10:09:39)
42d3618a45924dcd1ddebdb57fcc51f19c4ede07ac67602072d89965dd337da8

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

targyi_mellekletek_nyilatkozat.pd_1430319289.pdf Szerkesztés alatt, 866 Kb, 2015-04-29 16:54:49)
62f141352206a09f77e42b743a06a593f63296be04ad0f8b2fb1afc4dfc3723e

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

dok1_1443443101.docx Admin szerkesztés, 11 Kb, 2015-09-28 14:25:01) 1f607023c6955269b4aeecdc26e0873e399c85443240066e870beaa891bfcbda

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
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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