
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  Bozsik program

Adószám  18881592-1-18

Bankszámlaszám  72100251-11039952-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9700  Helység  Szombathely

Út / utca  Felsőbüki Nagy Pál  Házszám  28

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9700  Helység  Szombathely

Út / utca  Felsőbüki Nagy Pál  Házszám  28

Telefon  +36 20 376 19 02  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 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 5,6 MFt 3,2 MFt 5,2 MFt

Állami támogatás 0,28 MFt 0,25 MFt 0,25 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,81 MFt 1,67 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 8,39 MFt 17,44 MFt 14,5 MFt

Egyéb támogatás 2,85 MFt 2,45 MFt 3,2 MFt

Összesen 18,93 MFt 25,01 MFt 25,15 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 6 MFt 6,01 MFt 6,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 6,45 MFt 4,61 MFt 6,5 MFt

Anyagköltség 1 MFt 1,46 MFt 1,5 MFt

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

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3 MFt 0,02 MFt 0,45 MFt

Összesen 26,45 MFt 20,51 MFt 25,15 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 13 MFt 11 MFt 14 MFt

Működési költségek (rezsi) 6,45 MFt 4,61 MFt 6,5 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 12 833 401 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

Viktória 2015/2016.évi tervei 1.U17 feltöltése,a bajnokság színvonalának megfelelő mennyiségi és minőségi bázis kialakítása,a felnőtt csapat közvetlen
utánpótlásának biztosítása. 2.U15 kettő csapat bajnokságban való szerepeltetése,tömegbázis kialakítása megyei fiókcsapatos rendszer
működtetésével.Országos leány bajnokságban történő részvétel. 3.U-13 Bozsik program keretein belüli szereplés. 4.U-7,-9,-11 létszámának növelése,iskolai
rendszer felépítése,minőségi képzés.Bozsik programban történő részvétel.Toborzás,tömegesítés,megszerettetés a cél. 5.A fent leírtakhoz szükséges anyagi-
és személyi feltételek megteremtése. 6.Minden utánpótlás csapat részére nemzetközi megmérettetés biztosítása.Szükségesnek érezzük hazai és külföldi
tornákon történő részvételt,hisz nemzetközi szintű játékosokat kívánunk nevelni. Fentiekhez szükséges feltételek megteremtése: Edző-,szakembergárda
bővítése:Miután a csoportok munkájának összehangolása napi munkavégzést kívánó feladatot jelent,utánpótlás technikai-vezetőt valamint masszőrt is
foglalkoztatunk.Fontosnak érezzük az edzői utánpótlás biztosítását is!Ezt a felnőtt csapat játékosainak OKJ-s és MLSZ edzőképzésre, főleg a Grassroots "C"
licencre történőbeiskolázásával szeretnénk megoldani. Felszerelések beszerzése:Utánpótlás számára folyamatosan szükséges a sportfelszerelések,eszközök
beszerzése is. Utánpótlás játékosok étkezése korszerűtlen,edzéseken nehezen terhelhetők.Tavalyi évhez hasonlóan az idén is az U-17,U15,U-13- as,valamint
az eggyel fiatalabb korosztály legidősebb játékosainak vitaminokkal egészítjük ki étrendjét. Utazás,táborozások szervezése:Egyesületünk női csapatai
rendszeresen vesznek részt külföldi tornákon. Tapasztalataink szerint egy színvonalas nemzetközi tornán játékosaink több tapasztalatot és rutint
szereznek,mint a hazai versenyrendszerben egy félév alatt.Ezért a jövőben szeretnénk több alkalmat biztosítani számukra,hogy a sportág élvonalához
tartozó csapatokkal megmérkőzhessenek.Csapataink évente egyszer vesznek részt edzőtáborozáson. Versenyeztetés:A játékos létszám növelésére,ezzel
párhuzamosan a források bővítésére azért is szüksége van az egyesületnek, mert a következő bajnoki évben az utánpótlás minden korosztályában (U17,
U15, U13, U11, U9, U7) szeretnénk csapatot indítani. Pályák:A meglévő és új csoportok részére nem csak helyben,de a megye más településein is
sportpályákat kell bérelnünk. 

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

Nem tervezünk ingatlan beruházást, mivel nincs ingatlan az egyesület tulajdonában! 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az iskolai rendszer: a megyében 10-12 iskolában alakuljon meg mindkét korosztályban csapat. 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, forrása a Bozsik-program; b) az intézményi csapatok feleljenek meg az infrastrukturális követelményeknek. Ez minimálisan
kézilabdapálya méretű, füves, vagy műfüves pályát, illetve az edzésekre alkalmas méretű (lehetőleg a kézilabdapálya minimális méretét elérő) tornatermet
jelent c) az intézményi csapatok legalább heti két, de inkább három alkalommal tartsanak edzéseket d) az intézményi csapatok szerződéssel kapcsolódjanak
a Bozsik-Programhoz, valamint a klubhoz. Javasolt határidő: 2015. szeptember Egyesületi rendszer: a) az U12-es, és az alatti korosztályokban, minél több
leány futballozzon fiúcsapatokban. c) a megyei egyesületi rendszerbe bevont, fiúk között futballozó leány labdarúgók az U12-es korosztályból kiöregedve, a
Bozsik-program alközpontjaiban szervezett alközponti válogatottakban,a Bozsik Programban vagy a klub U15, U13 csapataiban szerepelhetnek. Az
alközponti válogatottak, valamint a párhuzamos játékengedélyek rendszere lehetővé teszi, hogy a 11-13 éves leány labdarúgó képességeinek, fizikai
állapotának megfelelően fejlődjön. Javasolt határidő: 2015. szeptember Szabadidős futball a) a megyei igazgatóságok által szervezett, csökkentett
pályaméretű bajnokságok; b) a klasszikus kispályás bajnokságokat; c) az egyetemi-középiskolai futballrendszert d) az alkalmi tornákat, bajnokságokat
Feltétlenül szükséges,hogy a megyei igazgatóságokhoz kötődve, legyen a szabadidős női labdarúgásnak meghatározott feladatkörrel megbízott felelőse.
Javasolt határidő: 2015. július-augusztus. 

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

Viktória 2015-16.évi tervei 1.U17 feltöltése,a bajnokság színvonalának megfelelő mennyiségi és minőségi bázis kialakítása,a felnőtt csapat közvetlen
utánpótlásának biztosítása. 2.U15 két csapat országos leány bajnokságban való szerepeltetése,tömegbázis kialakítása megyei fiókcsapatos rendszer
működtetésével. 3.U-13 Bozsik program keretein belüli szereplés.Egyenlőre a fiú Bozsik Programban, ami ebben a korosztályban már nem "egészséges", de
sem leány Bozsik Program nem létezik, sem bajnokságot nem írnak ki ebben a korosztályban a lányok részére. 4.U-7,-9,-11 létszámának növelése,iskolai
rendszer felépítése,minőségi képzés.Bozsik programban történő részvétel.Toborzás,tömegesítés,megszerettetés a cél. 5.A fent leírtakhoz szükséges anyagi-
és személyi feltételek megteremtése. 6.Minden utánpótlás csapat részére nemzetközi megmérettetés biztosítása.Szükségesnek érezzük hazai és külföldi
tornákon történő részvételt. Fentiekhez szükséges feltételek megteremtése: Edző-,szakembergárda bővítése:Miután a csoportok munkájának
összehangolása napi munkavégzést kívánó feladatot jelent,utánpótlás technikai-vezetőt valamint masszőrt is foglalkoztatunk.Fontosnak érezzük az edzői
utánpótlás biztosítását is!Ezt a felnőtt csapat játékosainak OKJ-s és MLSZ edzőképzésre történő beiskolázásával szeretnénk megoldani. Felszerelések
beszerzése:Utánpótlás számára folyamatosan szükséges a sportfelszerelések,eszközök beszerzése is. Utánpótlás játékosok étkezése korszerűtlen,edzéseken
nehezen terhelhetők.Tavalyi évhez hasonlóan az idén is az U-17,U15,U-13- as,valamint az eggyel fiatalabb korosztály legidősebb játékosainak vitaminokkal
egészítjük ki étrendjét. Utazás,táborozások szervezése:Egyesületünk női csapatai rendszeresen vesznek részt külföldi tornákon. Tapasztalataink szerint egy
színvonalas nemzetközi tornán játékosaink több tapasztalatot és rutint szereznek,mint a hazai versenyrendszerben egy félév alatt.Ezért a jövőben
szeretnénk több alkalmat biztosítani számukra,hogy a sportág élvonalához tartozó csapatokkal megmérkőzhessenek.Csapataink évente egyszer vesznek
részt edzőtáborozáson. Versenyeztetés:A játékos létszám növelésére,ezzel párhuzamosan a források bővítésére azért is szüksége van az egyesületnek, mert
a következő bajnoki évben az utánpótlás minden korosztályában (U17, U15, U13, U11, U9, U7) szeretnénk csapatot indítani. Pályák:A meglévő és új csoportok
részére nem csak helyben,de a megye más településein is sportpályákat kell bérelnünk. 

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 tömegbázis-növelése,17 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása.A sportág általános
fejlesztését célzó,annak tömegbázisát szélesíteni,képzési színvonalát a nemzetközi standardokhoz igazítani kívánó Bozsik Program kiemelt jelentőséget
tulajdonít a leány labdarúgás fejlesztésének.Amíg azonban a nagyobb társadalmi hagyományokkal és elfogadottsággal bíró férfi labdarúgásban a
Bozsikprogram a legtöbb érintkezési ponton elválasztható a felnőtt, elsősorban a hivatásos felnőtt labdarúgástól,a leányok, a nők esetében ez
elképzelhetetlen.A női labdarúgás fejlődésének legnagyobb gátja jelenleg az, hogy nem kap elég nyilvánosságot, minimális a médiaértéke és -
megjelenése, az iskolákban 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, diákok 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 részt vevő
sportoló nők több, mint 80 % - a tartotta döntőnek a szülői befolyást. A futballal testközelből megismerkedő, a sportágat szerető, azt magukénak érző
leányokból egészségesebb felnőttekké válnak, olyan családanyák lesznek belőlük, akik gyermeküket szívesen, támogatóan terelik a labdarúgás irányába. Az
ilyen kislányokból 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 gyermekek többsége óvodákban,
iskolákban tölti mindennapjait, a pedagógus pálya pedig erősen elnőiesedett, az egész sportág alapvető érdeke, hogy a gyerekekkel foglalkozó
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pedagógusok többsége – még ha nők is – baráti viszonyban legyen a futballal.Fontos tényező a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek
felkarolása,esélyegyenlősége. Klubunkban az utánpótlás korú játékosok közel 10%-a hátrányos helyzetű,csonka családból származik vagy munkanélküli
szülők gyermeke.
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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 Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

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)

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 - 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

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?

Igen

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

Nem

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

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 Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi U13 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi leány csapat

U11 Bozsik egyesületi U11 14 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi vegyes /fiú-lány/

U9 Bozsik egyesületi U9 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi vegyes /fiú-lány

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi vegyes /fiú-lány/

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

U17 VIKTÓRIA FC U17 20 országos női UP országos női UP

U15 VIKTÓRIA FC U15 16 országos női UP országos női UP

U15 VIKTÓRIA FC U15 16 országos női UP országos női UP

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

316543 EGYED BARBARA VIKTÓRIA FC saját nevelés 25%

297315 KISS ZSÓFIA VIKTÓRIA FC saját nevelés 25%

278354 SIKLÉR KINGA VIKTÓRIA FC saját nevelés 25%
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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 garnitúra db 5 105 000 Ft 525 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 60 2 000 Ft 120 000 Ft

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

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

Vitamin ISOSTAR sportitalpor doboz 200 2 300 Ft 460 000 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)

Király Sportlétesítmény Élőfüves pálya 5 000 Ft 24 6 720 000 Ft

Városligeti Sporttelep Élőfüves pálya 7 000 Ft 20 4 560 000 Ft

Kanizsai Gimnázium Sportcsarnok 3 500 Ft 9 4 126 000 Ft

Bólyai Ált. Isk és Gimn. Sportcsarnok 3 200 Ft 9 5 144 000 Ft

Dési Iskola Sportcsarnok 3 200 Ft 9 5 144 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Király
Sportlétesítmény

Magántulajdonban lévő sportlétesítmény 2 nagypályával /élőfüves/, 3 db csökkentett méretű pályával és 3 kézilabda méretű
pályával valamint kondicionáló teremmel. 12 éve a Viktória FC otthona.

Városligeti
Sporttelep

Főleg nyári időszakban a könnyebb megközelíthetőség és a Király Sportlétesítmény túlterheltsége miatt vesszük igénybe!
Önkormányzati tulajdonban van.

Kanizsai
Gimnázium

Téli teremedzésekhez elengedhetetlen.

Bólyai Ált. Isk és
Gimn.

Téli teremedzésekhez elengedhetetlen.

Dési Iskola Téli teremedzésekhez elengedhetetlen.

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 1520 EKHO 30 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Edző 6472 EKHO 30 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Egyéb Up. masszőr EKHO 40 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Egyéb Up. tech. vezető EKHO 40 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző TANC-1318-516 EKHO 40 12 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft
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2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Up. masszőr Sajnálatos módon az általunk használt sportpályák talaja túl kemény. A rendszeres sérülések elkerülése érdekében
kénytelenek vagyunk már az U-15 és az U-17-es csapatnál is masszőrt alkalmazni.

Up. tech. vezető A nagyszámú csapat és játékos létszám miatt az edzők nem tudják megoldani a szövetséggel való kapcsolattartást és az
egyéb technikai ügyek intézését!

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

1520 UEFA B U15 6 16

6472 Egyéb U17 6 20

TANC-1318-516 Egyéb U15 6 16

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 645 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 460 000 Ft

Személyszállítási költségek 4 020 000 Ft

Nevezési költségek 400 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 400 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 694 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 600 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 912 000 Ft

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

Összesen 14 131 000 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)

12 705 067 Ft 128 334 Ft 0 Ft 12 833 401 Ft 1 425 933 Ft 14 131 000 Ft 14 259 334 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
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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

be/SFP-8341/2015/MLSZ

2015-04-21 21:27 17 / 25



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

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, 2015. 04. 21.
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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 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: Szombathely, 2015. 04. 21.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Alulírott Barczi Csaba, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának

napjáig igénybe vett , valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben az általunk igénybe vett , az az Európai Unió műkődéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletében

(HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet, („De Minimis Rendelet ”) ) meghatározott csekély összegű (de minimis)

támogatások együttes értéke az alábbiak szerint alakul:

De minimis elszámolás 2015/16

2013/14 sportév

Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke 524 201 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2013-09-25 302 Ft

Érték Euro-ban 1 736 €

2014/15 sportév

Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke 0 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2014-06-12 302 Ft

Érték Euro-ban 0 €

2015/16 keret meghatározása

De minimis keret 200 000 €

Előző két évi odaítélt személyi jellegű támogatás összege 1 736 €

Egyéb - más forrásból részesült - de minimis támogatás összege 0 €

Maradványérték 198 264 €

Nyilatkozat kiadásának napján hivatalos MNB euro/forint árfolyam* 302 Ft

Igényelhető összeg 2015/16 59 875 799 Ft

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,

valamint visszafizetésének szabályairól szóló107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) alapján meghatározott 2015. július 1 – 2016. június

30-ig tartó támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao tv.”) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában

foglalt személyi jellegű ráfordításokra igényelhető csekélyösszegű támogatás igénybevételére 59 875 799 Ft összeg erejéig van lehetőségünk.

A támogatási döntést - jóváhagyó határozat kiállításának dátuma - megelőző hónap utolsó napján hatályos MNB euro/forint árfolyamot kell figyelembe

venni a jóváhagyott személyi jellegű ráfordítás támogatási értékének meghatározásakor. A 2014/15-ös elbírálási folyamat során a jóváhagyó szerv által

meghatározásra kerülő jóváhagyott támogatási összeg és a jelen nyilatkozatban meghatározott támogatási összeg között eltérés alakulhat ki.
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-20 12:55:06

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-17 09:03:53

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-17 12:24:27

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-20 12:55:26

Fájlok száma: 0

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

Egyéb dokumentumok

Kelt: Szombathely, 2015. 04. 21.
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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 13 13 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 8 10 25%

Edzőtáborok száma db 7 8 14%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 9 10 11%

U16 fő 11 12 9%

U15 fő 28 30 7%

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 támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

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

12 705 067 Ft 128 334 Ft 0 Ft 12 833 401 Ft 1 425 933 Ft 14 131 000 Ft 14 259 334 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 12 705 067 Ft 128 334 Ft 0 Ft 12 833 401 Ft 1 425 933 Ft 14 131 000 Ft 14 259 334 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 (5 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_1429254233.jpg Szerkesztés alatt, 212 Kb, 2015-04-17 09:03:53)
3ed51374e1ac7c48a7a9e9406524f0148bd55de11796bde05e25a5006ca33a0c

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

tarsadalmiszervezetigazolas_1429527298.jpg Szerkesztés alatt, 555 Kb, 2015-04-20 12:54:58)
e5cb423adf36ae1f80b2561bfb1103b6963a139eb868c3eb8fd4fba0cab7c117

tarsadalmiszervezetigazolas1_1429527306.jpg Szerkesztés alatt, 319 Kb, 2015-04-20 12:55:06)
c2398b9786c185aa9bded119d0a4e0c55f6a630cf6ac4e243a2aaa7eb0f7625b

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

eljarasiilletek_1429527326.jpg Szerkesztés alatt, 324 Kb, 2015-04-20 12:55:26) 324a4dd75388ecf7d718feccd634938bc37f23121b63fc648cc47dbca1728c43

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

koztartozasmentesviktoriafc2015._1429266267.jpg Szerkesztés alatt, 462 Kb, 2015-04-17 12:24:27)
45e842f160d27e61c4f405a510a9091126cc8b96fef867dbdd2da1aafab503fc
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