
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Viktória Football Club Szombathely

A kérelmező szervezet rövidített neve  Viktória FC

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2587

A kérelmező jogállása  Hivatásos

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

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  NB I-es felnőtt  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18881592-1-18

Bankszámlaszám  72100251-11039952-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9700  Város  Szombathely

Közterület neve  Felsőbüki Nagy Pál  Közterület jellege  utca

Házszám  28  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9700  Város  Szombathely

Közterület neve  Felsőbüki Nagy Pál  Közterület jellege  utca

Házszám  28  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 94 327 008  Fax  +36 94 500 292

Honlap  www.viktoriafc.hu  E-mail cím  csaba1962b@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Barczi Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 500 52 55  E-mail cím  csaba1962b@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Barczi Csaba +36 30 500 52 55 csaba1962b@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 Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 3,2 MFt 4,1 MFt 4,2 MFt

Állami támogatás 0,24 MFt 0,18 MFt 0,3 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,68 MFt 1,32 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 17,44 MFt 8,7 MFt 14 MFt

Egyéb támogatás 2,45 MFt 6,38 MFt 6,9 MFt

Összesen 25,01 MFt 20,68 MFt 27,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 6,01 MFt 6 MFt 8 MFt

Működési költségek (rezsi) 4,61 MFt 5 MFt 6,2 MFt

Anyagköltség 1,46 MFt 1,9 MFt 2,7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 8,41 MFt 7,63 MFt 10,2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,02 MFt 0,4 MFt 0,3 MFt

Összesen 20,51 MFt 20,93 MFt 27,4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 11 MFt 12,2 MFt 15 MFt

Működési költségek (rezsi) 4,61 MFt 5 MFt 6,2 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)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 18 824 622 Ft 0 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

Manapság a női labdarúgás, Magyarországon nem tartozik az „elit”, tömegek által űzött és elismert, államilag kiemelten támogatott sportágak közé. Talán még a
labdarúgással foglalkozó szakemberek körében sem egyértelműen pozitív a női foci megítélése. Szombathely, illetve Vas megye kivételnek mondható e tekintetben.
A Viktória - Trend Optika FC kétszeres magyar bajnok és háromszoros kupagyőztes női labdarúgó együttese révén majd negyed évszázada - 1993 óta - ismerhetik
és szerethetik a szurkolók a sok hullámvölgyet megért Haladás férfi futballcsapata mellett a női labdarúgást is. A „Viktória” – bár az aktuális támogatói név néha
változott – 1999 óta stabil NB I-es tagsággal rendelkezik. E minőség természetesen megköveteli, hogy a klub az utánpótlás nevelést is prioritásként kezelje. Jelenleg
az NB I-es csapaton kívül - az utánpótlásban - a lány U17-es bajnokság Nyugati csoportjában - Haladás–Viktória néven - szerepel csapatunk, az U15-ös
korosztályban pedig két csapatot versenyeztetünk a lány U15 Nyugati csoportjában. Az U13-as, és az U11-es, illetve kisebb korosztályaink a Bozsik programban
szerepelnek. Egyesületünk nem rendelkezik önálló létesítményekkel. Ettől függetlenül felnőtt csapatunk és utánpótláscsapataink a szombathelyi Király
Sportcentrumban jó körülmények között végzik edzéseiket. Önálló öltöző, egy füves nagypálya, illetve kisebb füves edzőpálya, konditerem áll rendelkezésre. A téli
időszak teremedzéseit szombathelyi oktatási intézmények tornacsarnokaiban oldjuk meg, illetve alkalmanként az Illés Akadémia műfüves pályáját vesszük igénybe. 

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

Jelen pályázat keretében nem tervezünk ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az iskolai rendszer: a megyében 4-4 csapat alakuljon meg 7-8 és 5-6 osztályos iskolai korosztályokban. A csapatok esetében: a. az edzéseket, a Bozsik Program
szakmai kritérium rendszerének megfelelően, testnevelő tanárok, vagy licencvégzettséggel rendelkező edzők vezetik. Tiszteletdíjuk mértékét a Bozsik program
határozza meg; b. az intézményi csapatok feleljenek meg az infrastrukturális követelményeknek. Ez minimálisan kézilabdapálya méretű füves, vagy műfüves pályát,
illetve az edzésre alkalmas méretű tornatermet jelent. c. az intézményi csapatok heti két, de inkább három alkalommal tartsanak edzéseket. d. az intézményi
csapatok szerződéssel kapcsolódjanak a Bozsik programhoz, valamint a klubhoz. Javasolt határidő: 2016. szeptember. Egyesületi rendszer: a. az U 12-es és az
alatta lévő korosztályokban minél több lány futballozzon fiúcsapatokban. b. a megyei egyesületi rendszerbe bevont, fiúk között szereplő leány labdarúgók a Bozsik
Programból kiöregedve minél előbb kerüljenek át az egyesület U-15-ös korosztályos csapataiba. Addig pedig kívánatos lenne alközponti válogatottak kialakítása a
Bozsik Programban szereplő lányok részére. c. az új, MLSZ által létrehozott kiemelt központok segítségével többségében lányok alkotta csapatok kialakítása a
Viktória FC égisze alatt, vagy az egyesülettel szerződésben álló más egyesületekben. Javasolt határidő: 2016. szeptember. Szabadidős futball a. a megyei
igazgatóságok által szervezett, csökkentett pályaméretű bajnokságokat b. a klasszikus kispályás bajnokságokat c. az egyetemi-középiskolai futballrendszert d. alkalmi
tornákat, bajnokságokat Feltétlenül szükséges , hogy a megyei igazgatóságokhoz kötődve szabadidős női labdarúgásnak meghatározott feladatkörrel megbízott
felelőse. Javasolt határidő: 2016. július-augusztus Kiemelt központi státusz megszerzése érdekében vállalt feladatott megszervezése, feladatok elosztása és a
működtetés megszervezése. Javasolt határidő: 2016. augusztus-szeptember 

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 nevelés terén – a női labdarúgás 77 pontos fejlesztési tervének ismeretében és azzal való egyetértéssel, - legfőbb célként az igazolt játékosaink
számának növelését (tömegesítés) célozzuk meg. Jelenleg 110-120 igazolt utánpótlás játékosunk van. Ez a szám azonban folyamatosan változik. A 2016-os évre
tervünk e szám 150 főre való növelése. A következő években pedig célunk az edzésszámok növelésével a képzés minőségének emelése, és minőségi leány
labdarúgók képzése. A létszámnövekedést egy aktívabb toborzási stratégiával (bemutató edzés, nyílt nap), illetve a nevelési, oktatási intézményekkel való
együttműködési megállapodások kötésével kívánjuk elérni. Ovifoci lányoknak (is) Szombathelyen 18 óvoda működik. Terveink szerint a nagycsoportos ovisok köréből
három 8-10 fős csoportot szeretnénk létrehozni, akik heti két alkalommal 1-1 órában ismerkednének a labdarúgás alapjaival, illetve játékos, labdás ügyességfejlesztő
foglalkozásokon vesznek részt. A csoportok működése esetleg vegyes összetételben is történhet, de természetesen lányokat keresünk elsősorban Iskolai program-
partneriskolák Szombathelyen a Zrínyi Ilona Általános Iskola közoktatási típusú sportiskolaként működik, ahol adottak a feltételek (pedagógiai program, órarend) a
sportoló gyerekek akár mindennapos edzéslátogatásának megvalósítására. Középiskolák tekintetében a Herman Ottó Középiskolában jelenleg az Illés Akadémia fiú
labdarúgói mellett lányok is tanulnak a foci osztályban. Szintén közoktatási típusú sportiskolai osztály működik a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban is, ahol
jelenleg is több Viktóriás sportoló végzi tanulmányait. E két intézményben is megoldott a sportoló diákok edzéslátogatása. Ugyancsak kiváló a kapcsolatunk a
Szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal. Toborzás Fentieken túl elsősorban általános iskolás leány csapatok számára rendezünk
focitornát a tanév során több alkalommal. E tevékenységet terveink szerint a megye több városára kiterjesztjük. E rendezvényeinken edzőink kiválaszthatják a
tehetséges gyerekeket, illetve lehetőséget jelentenek Egyesületünk szélesebb körben történő megismertetésére. 

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

A sportfejlesztési programunk elsődleges célja a tömegbázis növelése, főleg az alacsonyabb korosztályokban.A sportág általános fejlesztését célzó, annak
tömegbázisát szélesíteni, képzési színvonalát a nemzetközi normákhoz igazítani kívánó Bozsik Program kiemelt jelentőséget tulajdonít a leány labdarúgás
fejlesztésének. Amíg azonban a nagyobb társadalmi hagyományokkal és elismertséggel bíró férfi labdarúgásban a Bozsik Program a legtöbb érintkezési ponton
elválasztható a felnőtt, nagyrészt hivatásos labdarúgástól, a lányok, a nők esetében ez elképzelhetetlen.A női labdarúgás fejlődésének legnagyobb gátja az, hogy
nem kap elég nyilvánosságot, minimális a médiaértéke és - megjelenése, az iskolában a lányok testnevelés órán nem " találkoznak" vele, így az elsődleges és
legfontosabb feladat a sportág megismertetése és népszerűsítése. Szemléletváltásra van szükség a labdarúgásban dolgozó szakembereknél ( ez a folyamat az
UEFA korszerű edzőképzésében már biztosított ), a gyerekek körében és nem utolsósorban a szülőknél is. Szociológiai felmérések szerint a szülőknek
kulcsfontosságú, döntő szerepe van, hogy akár anyagi, szociális esetleg kényelmességi vagy divatkövető szempontok alapján milyen sportegyesületbe viszik el
gyermeküket. A felmérésben részvevő sportoló nők több mint 80%-a tartotta döntőnek a szülői befolyást. A futballal testközelből megismerkedő, a sportágat szerető,
azt magukénak érző lányokból egészségesebb felnőttek válnak, olyan családanyák lesznek, akik gyermeküket szívesen, támogatóan terelik a labdarúgás irányába.
Az ilyen lányokból a hivatásos futball mérkőzéseinek fizető nézői lesznek. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a gazdasági élet szereplőiként, vezetőként,
döntéshozóként, marketingvezetőként, reklámtervezőként tevékenykedő, " futballal fertőzött " hölgyek sportvezetőként, támogatóként, hirdetőként sokkal többet
segíthetnek a magyar labdarúgásnak, mint ha a futball csak a férfiak privilégiuma volna. Mivel a gyerekek többsége óvodákban, iskolákban tölti mindennapjait, a
pedagóguspálya pedig erősen elnőiesedett, az egész sportág alapvető érdeke, hogy a gyerekekkel foglalkozó pedagógusok többsége - még ha nő is - baráti
viszonyban legyen a futballal. Fontos tényező a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek felkarolása, esélyegyenlősége. Klubunkban az utánpótlás korú játékosok
közel 20%-a hátrányos helyzetű, csonka családból származik, vagy munkanélküli szülők gyermeke.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - 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

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 4 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 fiú-lány vegyes csapat Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 12 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 fiú-lány vegyes Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 15 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 fiú-lány vegyes Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 17 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 leány csapat Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U7 Viktória FC 4 Bozsik egyesületi U7-U11 fiú-lány vegyes Aktív

U9 Viktória FC 8 Bozsik egyesületi U7-U11 fiú-lány vegyes Aktív

U11 Viktoria FC 12 Bozsik egyesületi U7-U11 fiú-lány vegyes Aktív

U13 Viktória FC 18 Bozsik egyesületi U13 fiú-lány vegyes Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U17 VIKTÓRIA FC U17 20 női UP bajnokság női UP bajnokság Aktív

U15 VIKTÓRIA FC U15 18 női UP bajnokság női UP bajnokság Aktív

U15 VIKTÓRIA FC (H) U15 14 női UP bajnokság női UP bajnokság Aktív

U15 VIKTÓRIA FC U15 10 női UP torna női UP torna Aktív

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U15 Haladás-Viktória FC 16 női UP bajnokság Aktív

U17 Haladás-Viktória FC 16 női UP bajnokság Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

507866 HORVÁTH VIKTÓRIA VIKTÓRIA FC saját nevelés 25%

423711 CSÁSZÁR HANNA NÓRA VIKTÓRIA FC saját nevelés 25%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés edző póló db 64 2 000 Ft 128 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 80 6 500 Ft 520 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 20 9 600 Ft 192 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 88 2 500 Ft 220 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 32 10 000 Ft 320 000 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 3 120 000 Ft 360 000 Ft

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

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

Vitamin izotóniás ital db 200 2 600 Ft 520 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma /
hó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Király Sportlétesítmény Élőfüves
pálya

6 000 Ft 30 8 1 440 000 Ft

Szombathely Köznevelési Gamesz tornatermei Sportcsarnok 5 000 Ft 20 4 400 000 Ft

Nyugat-magyarországi Egyetem Bólyai Ált. Isk és
Gim.

Sportcsarnok 6 000 Ft 12 4 288 000 Ft

Városligeti Sporttelep Élőfüves
pálya

8 000 Ft 10 5 400 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Király
Sportlétesítmény

A sportlétesítmény 13 éve a Viktória FC otthona. A létesítmény rendelkezik egy centerpályával, egy nagypályás edzőpályával, 2 keresztpályás
edzőpályával, 2 db salakos kis pályával, 1 aszfaltozott pályával, kondicionáló teremmel, gyúró szobával. Egy időben több csapatunk is képes
edzést tartani. Szombathelyen ez a legideálisabb létesítmény csapatunk számára! A városban ennél olcsóbban bérelhető létesítmények nem
állnak rendelkezésünkre.

Szombathely
Köznevelési
Gamesz
tornatermei

A téli edzéslehetőségek elég szűkösek Szombathelyen. Korábban lehetőség volt műfüves csarnok bérlésére, de mivel magántulajdonban van,
ezért el kellett fogadni azt a tényt, hogy az olimpiára is esélyes sportolókkal foglalkozó tornászok vették birtokba egész évre! Maradt az
oktatási intézményekben található tornatermek bérlése. A Szombathelyi Köznevelési Gamesz üzemelésében lévő tornatermeket szeretnénk
idén télen is bérelni.

Nyugat-
magyarországi
Egyetem Bólyai
Ált. Isk és Gim.

Az egyetem által működtetett létesítmény előnye, hogy két tornaterem van az intézményben. Télen a legideálisabb helyszín a korszerűen
felszerelt iskola. Árfekvése kiváló.

Városligeti
Sporttelep

Az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményt alkalomszerűen és akkor használjuk, ha a Király Sportlétesítményben valamilyen
nemzetközi sportrendezvény miatt nem tudják csapatainkat fogadni.

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Egyéb utánpótlás masszőr EKHO 60 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Egyéb utánpótlás tech. vezető EKHO 60 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

Edző TANC1318-00516 EKHO 65 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft

Edző 3412 Egyéb 65 12 120 000 Ft 0 Ft 1 440 000 Ft

Egyéb kapusedző Egyéb 40 9 50 000 Ft 0 Ft 450 000 Ft

Egyéb erőnléti edző Egyéb 40 8 50 000 Ft 0 Ft 400 000 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

utánpótlás masszőr Sajnálatos módon az általunk használt sportpályák talaja túlságosan kemény. A rendszeres sérülések elkerülése érdekében
kénytelenek vagyunk már az U-13-as korosztálytól indulóan masszőrt alkalmazni.

utánpótlás tech. vezető Csapataink és utánpótlás játékosaink nagy száma miatt az edzők nem tudják megoldani a szövetséggel való kapcsolattartást és
az egyéb technikai ügyek intézését.

kapusedző A Király I. Kapusiskola Kft-vel vagyunk jelenleg is kapcsolatban. A kapusiskola több válogatott és volt NB I-es kapust tömörít
magába Király Gábor és Hegedüs Péter vezetésével. Kapusaink sokat tanulhatnak a tapasztalt hálóőröktől. A kapusiskola főleg
utánpótlás kapusok képzésére szakosodott! Így a legjobb választás volt utánpótlás kapusaink képzését a kapusiskola edzőire
bízni.

erőnléti edző Nemzetközi szinten egyre inkább előtérbe kerül a megfelelő szintű erőnléti képzés megléte. A korábbi évekre visszamenően
ezeket a képzéseket a csapatok mellett tevékenykedő edzők végezték el. Egyre inkább bebizonyosodott, hogy ezt, az erre a
területre specializálódott erőnléti edzőkre kell bízni a sikeres képzés érdekében.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1318-00516 MLSZ Grassroots
C

U17 10 16

3412 UEFA B U15 10 16

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 740 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 520 000 Ft

Személyszállítási költségek 5 092 000 Ft

Nevezési költségek 400 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 210 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 528 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 5 068 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 170 000 Ft

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

Összesen 20 728 000 Ft
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2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

18 636 375 Ft 188 246 Ft 0 Ft 18 824 622 Ft 2 091 625 Ft 20 728 000 Ft 20 916 246 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Szombathely, 2016. 06. 20.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Barczi Csaba (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Szombathely, 2016. 06. 20.
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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)

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

Egyéb dokumentumok
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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 11 10%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 7 8 14%

Edzőtáborok száma db 5 5 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 0%

U18 fő 0%

U17 fő 14 16 14%

U16 fő 0%

U15 fő 25 26 4%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

18 636 375 Ft 188 246 Ft 0 Ft 18 824 622 Ft 2 091 625 Ft 20 728 000 Ft 20 916 246 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 18 636 375 Ft 188 246 Ft 0 Ft 18 824 622 Ft 2 091 625 Ft 20 728 000 Ft 20 916 246 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (18 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)
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De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )
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Egyéb dokumentumok
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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)
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(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
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Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
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