
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  VESZPRÉMI MAGYAR-FINN EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  VESZPRÉMI MAGYAR-FINN EGYESÜLET

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  19262613-1-19

Bankszámlaszám  10700189-49040306-51200002

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Tagdíj, egyéb támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8200  Város  Veszprém

Közterület neve  Komakút  Közterület jellege  tér

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8200  Város  Veszprém

Közterület neve  Ady Endre  Közterület jellege  utca

Házszám  22  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 379 05 21  Fax  +36 70 379 05 21

Honlap  www.vemafi.hu  E-mail cím  info.kc@vemafi.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  dr. Szoboszlai András

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 379 05 21  E-mail cím  szoboszlai.andras@vemafi.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

dr. Szoboszlai András +36 70 379 05 21 szoboszlai.andras@vemafi.hu

Raduly Bagoly Tímea +36 70 264 10 85 raduly.b.timea@vemafi.hu

Kormos Erika +36 30 851 92 87 kormoserika@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat
célja

Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Tabi Közös Önkormányzat Klebersberg
Intézménfenntartó

2 Felkészülés

Fekete István Általános Iskola Lepsényi Közös
Önkormányzat

Klebersberg
Intézményfenntartó

3 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1983-09-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2017-03-09

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  A szervezet 1983 óta folyamatosan működik

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 1 MFt 0,1 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,073 MFt 0,25 MFt 0,7 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 6 MFt 8,5 MFt

Egyéb támogatás 0,367 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 1,44 MFt 6,35 MFt 9,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,087 MFt 0,602 MFt 6,2 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,015 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,132 MFt 2 MFt 0,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,888 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0,5 MFt

Összesen 1,122 MFt 2,602 MFt 7,2 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 0 MFt 4,03 MFt 8,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

18 733 401 Ft 374 668 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

33 966 445 Ft 679 329 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

572 012 257 Ft 11 440 245 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

8 508 468 Ft 170 169 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

be/SFP-06585/2018/MKSZ

2018-05-02 11:30 4 / 27



Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

A Veszprémi Magyar – Finn Egyesület (VEMAFI) 1983 óta működik, jelenleg közhasznú nonprofit civil szervezetként. Megalakulásakor célja a finn és magyar nép
közti barátság ápolása, egymás hagyományainak, kultúrájának megismerése, megismertetése volt, amelyet azóta is megszakítás nélkül végez. Szoros értelemben
vett kulturális tevékenysége az elmúlt évtizedek alatt folyamatosan bővült, és kiterjedt a környezet-, és egészségkultúrára is. A finn emberek egészségtudatos
gondolkodása példaértékű és követendő is. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy amint lehetőség kínálkozik arra, hogy a finn szemléletet ne csak elméleti síkon, hanem
gyakorlatban, tettek formájában is megvalósíthassuk, olyan sportdivíziót hozzunk létre, amelynek keretein belül már egészen fiatal kortól foglalkozhassunk
egészségneveléssel, azaz a sportolás lehetőségének biztosításával. Ennek létrehozására most nyílt lehetőség, amikor is siófoki iskolások szülei kerestek meg minket
azzal a kéréssel, hogy gyermekeik kézilabdázhassanak. Siófokon jelenleg csak női kézilabda klub működik, fiúk számára nincs lehetőség arra, hogy szervezett
keretek között kézilabdázhassanak. Mivel a VEMAFI a sportklub működtetés feltételeinek minden tekintetben megfelel, így amellett döntöttünk, hogy
tevékenységünket a VEMAFI KC (VKC) működtetésével bővítjük ki, és ezzel egy új klub alapjait tesszük le. 2017 szeptemberében kezdtük el a munkát két iskolában.
Induláskor 30 gyerekkel kezdtünk el foglalkozni, fiúkkal, lányokkal vegyesen. Az elmúlt időszakban létszám folyamatosan nőtt. Jelenleg már 70 gyerek (iskolás, és
óvodás korú) jár egyesületünk keretei között szervezett kézilabda edzésekre, illetve labdás foglalkozásokra. U8-as és U9-es korosztályban a gyerekek versenyeken is
indultak már. A munkát szeretnénk tovább folytatni, és bízunk abban, hogy még többen csatlakoznak majd a klubhoz. 

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

Egyesületünk jelenleg több helyszínen végzi a munkáját. Tabon, Lepsényben és Siófokon tartunk edzéseket. A korosztályos csapatok összeállításánál azonban
figyelembe szeretnénk venni azt is, hogy egyes csapatok kiállításánál a csapattagok különböző településeken élnek. Így szükségét láttuk egy központi hely, bázis
létrehozásának, ahol gond nélkül foglalkozhatunk minden csapattal. Először szerettünk volna egy tornatermet / tornacsarnokot bérbe venni hosszútávú használatra,
azonban ez Siófokon nem volt lehetséges, mivel az önkormányzati tulajdonban lévő intézményekben erre az önkormányzat nem adott lehetőséget. Ezért az a döntés
született, hogy építsünk egy munkacsarnokot, ahol az utánpótlás bázisunkat tovább erősíthetjük. A munkacsarnok felépítésére Lepsényben van lehetőségünk. A
település önkormányzata ajánlott fel a számunkra olyan ingatlant, ahol a munkacsarnok felépülhet. Erről az önkormányzat szándéknyilatkozatot is aláírt. Az
önkormányzat kívánsága azonban az volt, hogy más sportágak mellett a település kulturális rendezvényei is megtartásra kerülhessenek. Mindezt figyelembe véve
egy olyan multifunkcionális csarnok építése mellett döntöttünk, amely minden kezdeti igényt kielégít, és a jövőben bővíteni is lehet. Lepsény földrajzi fekvése (a három
megye határán) kedvező lehet a környező településeken élő gyerekek számára ahhoz, hogy a kézilabda edzéseket látogathassák. A munkacsarnok felépítése azért
is szükséges, mert jelenleg nem tudnánk szabvány pályán edzéseket tartani. A korosztályos előrehaladással azonban ez a közel jövőben már elkerülhetetlenné válik.
A munkacsarnokban a kézilabda mellett a többi labdajáték, teremfutball, és más, egyéb sportágak is helyet kaphatnak. Iskolai versenyek, diákolimpiák, edzőtáborok
helyszíne is lehet. A megvalósulás ütemezése: 2018.május-december: tervezés, támogatók összegyűjtése 2019. január- augusztus: kivitelezési munkák 2019.
augusztus: átadás 

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 általunk indítani kívánt klub a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú stratégiájában foglalt kívánalmakkal teljes mértékben képes azonosulni, hiszen az
utánpótlás-képzés, -nevelés, az utánpótláskorú korosztály létszámának növelése valósulhat meg a VEMAFI KC indulásával. Ráadásul Siófokon és környékén
hiánypótló szerepet is betölthet, hiszen a lányok mellett így már fiúk is kézilabdázhatnak szervezett keretek között. Célunk az, hogy folyamatosan fejlődhessünk, és
folyamatos utánpótlást nevelhessünk ki az elkövetkezendő évek alatt. A klub saját orvossal is rendelkezik, aki már a klubhoz történő csatlakozás pillanatától nyomon
követheti a gyerekek kondícióját és egészségi állapotát. 

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

Napjaink társadalmi változásai kiemelkedően fontossá tették a sportot. Jövőképünkben a férfi kézilabda az egyének és a családok életminőségének befolyásolására
jelenik meg Siófokon és vonzáskörzetében. A program megvalósítása hozzájárul a magasabb szakmai munka elvégzéséhez, a férfi kézilabda népszerűsítéséhez,
mely által a sportág helyi szinten is egyre vonzóbb lesz a férfiak, a nézők,és a potenciális sportolók számára. Ez az alapja a magasabb bajnoki osztályban való
szerepléshez. Növekedik, szélesedik az utánpótlás, így a sport prevenciós hatása is érvényesül. Terveink szerint 2-3 év alatt a klub felfejlődhet olyan a szintre, hogy a
jelenleg indítani kívánt U7, U8, U9 korosztályokban versenyző gyerekek száma megduplázódhat. Az utánpótlás évről-évre növekszik, illetve a magasabb
korosztályokban is csapatokat indíthatunk, ezzel megteremthetjük a klub folyamatos szakmai fejlődését, valamint megfelelő utánpótlás bázist építhetünk fel akár a
saját, akár más (NB/1-es) klubok számára.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének 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

2018/19 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
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Egyéb honlapfejlesztés db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő db 2 13 000 000
Ft

26 000 000 Ft

26 200 000 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

honlapfejlesztés Egyesületünk évek óta saját weboldallal rendelkezik. A sporttevékenységünk elindulásával és folyamatos bővölésével azonban
szükségessé válik egy újabb felület, ahol játékosok, edzők, szülők és érdeklődők is a számukra fontos eseményekről, hírekről,
tudnivalókról napra készen tájékozódhatnak.

Mikrobusz 8+1 fő A gyereklétszám és ezzel együtt a csapatszám növekedése, valamint a különböző versenyhelyszínek miatt szükségét érezzük
annak, hogy a csapatokat egy szállító eszközzel tudjuk a különböző versenyekre eljuttatni. EZ egyrészt gazdaságosabb is, mint
számos autóval megoldani, másrészt pedig közösség formáló ereje is van a versenyekre történő közös utazásnak. Éppen ezért
látjuk szükségét annak, hogy 9 fős mikrobusz beszerzéséhez támogatást kérjünk. A különböző csapatok egy időben, egy, vagy
különböző helyszíneken megrendezésre kerülő versenyekre történő szállítása miatt egy darab 9 fős mikrobusz azonban nem
lesz elegendő. A 2018/19-es szezonra összeállított csapatainkhoz tartozó létszámok alapján úgy látjuk, hogy a gyerekek
szállítását két mikrobusszal tudnánk csak megszervezni. Ezen indokok alapján szeretnénk 2 darab 9 fős mikrobusz beszerzésére
támogatást kérni.

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

18 171 399 Ft 187 334 Ft 374 668 Ft 18 733 401 Ft 8 028 601 Ft 26 574 668 Ft 26 762 002 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Projektelem
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)

TEB Sportcsarnok
építése

multifunkciós sportcsarnok építése 2019-02-16 2019-08-31 2019-11-30 800 000 000 Ft

TEB Tervezés multifunkciós sportcsarnok tervezélse 2018-05-01 2018-07-31 2018-08-31 36 004 500 Ft

TEB Projekt
menedzsment,
műszaki
ellenőrzés,
közbeszerzés

közbeszés - multifunkciós
sportcsarnok

2019-01-01 2019-02-15 2019-02-15 6 000 000 Ft

TEB Projekt
menedzsment,
műszaki
ellenőrzés,
közbeszerzés

előkészület, engedélyezés -
multifunkciós sportcsarnok

2018-09-01 2018-12-31 2018-12-31 5 000 000 Ft

TEB Projekt
menedzsment,
műszaki
ellenőrzés,
közbeszerzés

tervezés közbeszerzése 2018-06-01 2018-06-30 2018-06-30 500 000 Ft

847 504 500 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

multifunkciós sportcsarnok építése 8132
Lepsény
Vasút utca
1

605 önkormányzati Lepsény község önkormányzata egy már működő
sporttelepen történő beruházás támogatásához ad
lehetőséget, amely mind a település, mind
egyesületünk igényeit kielégítheti. A település kedvező
földrajzi helyének köszönhetően a környező
településeken élő gyerekek, illetve amatőr csapatok,
közösségek számára kiváló lehetőség a sportolás
kulturált körülmények között történő műveléséhez.

multifunkciós sportcsarnok
tervezélse

8132
Lepsény
Vasút utca
1

605 önkormányzati A sportcsarnok építéséhez szükséges teljes körű
tervezői díjakat (engedélyes tervig) kívánjuk ezen a
soron megpályázni

közbeszés - multifunkciós
sportcsarnok

8132
Lepsény
Vasút utca
1

605 önkormányzati Az összeghatár miatt a sportcsarnok építése törvény
szerint közbeszerzési eljárás köteles. A közbeszerzési
tanácsadást kívánjuk ezen a soron megpályázni.

előkészület, engedélyezés -
multifunkciós sportcsarnok

8132
Lepsény
Vasút utca
1

605 önkormányzati A sportcsarnokbővítés során felmerülő illetékek,
eljárások és hivatali díjakat, kívánjuk megpályázni.

tervezés közbeszerzése 8132
Lepsény
Vasút utca
1

605 önkormányzati Az összeghatár miatt a sportcsarnok építéséhez
kapcsolódó tervezési szolgáltatás törvény szerint
közbeszerzési eljárás köteles. A közbeszerzési
tanácsadást kívánjuk ezen a soron megpályázni.

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 32 947 452 Ft 339 664 Ft 679 329 Ft 33 966 445 Ft 14 557 048 Ft 48 183 829 Ft 48 523 493 Ft

Utóf. 554 851 890 Ft 5 720 123 Ft 11 440 245 Ft 572 012 257 Ft 245 148 110
Ft

811 440 245 Ft 817 160 368 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 10:51:24

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 1 0 7 1

U9 3 3 6 6

U10 6 5 7 7

U11 2 2 6 6

U12 0 0 4 0

U13 1 0 1 0

U14 0 0 1 0

U15 0 0 0 0

serdülő 2 0 5 0

ifjúsági 2 0 2 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 17 10 39 20
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-02 10:51:33

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 0 0 - -

U8 1 1 0 1

U9 0 2 0 0

U10 0 0 1 1

U11 0 - 1 0

U12 - 0 0 1

U13 0 - 0 0

U14 - 0 0 0

U15 - - - 0

serdülő 0 0 0 0

ifjúsági 0 0 0 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 1 3 2 3
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Baross Gábor Szakközépiskola
tornaterme

U8 10 000 Ft 5 10 50 500 000 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 33674 KOVÁCS VILMOS Normál 8 12 200 000 Ft 42 000 Ft 2 904 000 Ft

Edző Beszerzés
folyamatban

Losonc Illék Normál 2 12 30 000 Ft 6 300 Ft 435 600 Ft

Technikai
vezető

Ráduly-Bagoly
Tímea

Normál 8 12 200 000 Ft 42 000 Ft 2 904 000 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

KOVÁCS VILMOS 1985.05.31. C Nem rel. U12

Losonc Illék 1979-05-05 D Nem U10

Ráduly-Bagoly Tímea 1976-05-20 Nem rel. Nem rel. U12

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 600 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 950 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 800 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 105 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 500 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 243 600 Ft

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

Összesen 9 198 600 Ft

2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

8 253 215 Ft 85 085 Ft 170 169 Ft 8 508 468 Ft 945 385 Ft 9 368 769 Ft 9 453 854 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés 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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Szakképzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés 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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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)

374 668 Ft 374 668 Ft 187 334 Ft 562 002 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 679 329 Ft 679 329 Ft 339 664 Ft 1 018 993 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 11 440 245 Ft 11 440 245 Ft 5 720 123 Ft 17 160 368 Ft

Utánpótlás-nevelés 170 169 Ft 170 169 Ft 85 085 Ft 255 254 Ft

Összesen 12 664 411 Ft  18 996 617 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során felmerülő feladatok ellátása.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során felmerülő feladatok ellátása.

Tárgyi utófinanszírozott A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során felmerülő feladatok ellátása.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során felmerülő feladatok ellátása.

be/SFP-06585/2018/MKSZ

2018-05-02 11:30 14 / 27



Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Veszprém, 2018. 05. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott dr. Szoboszlai András (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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. 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;

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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);

13. 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;

14. 14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. 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;

17. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak 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 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.

g. 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;

18. 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.

19. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

20. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

21. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Veszprém, 2018. 05. 02.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott dr. Szoboszlai András (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó VESZPRÉMI MAGYAR-FINN EGYESÜLET

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a VESZPRÉMI MAGYAR-FINN

EGYESÜLET (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Tagdíj, egyéb támogatás

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Veszprém, 2018. 05. 02.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

be/SFP-06585/2018/MKSZ

2018-05-02 11:30 18 / 27



Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott dr. Szoboszlai András (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Veszprém, 2018. 05. 02.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda

Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Veszprém, 2018. 05. 02. dr. Szoboszlai András 
elnök 

VESZPRÉMI MAGYAR-FINN EGYESÜLET
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

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

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

(110 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Kelt: Veszprém, 2018. 05. 02.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

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

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 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

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 605 970 741 Ft 6 247 121 Ft 12 494 242 Ft 624 712 103 Ft 267 733 759 Ft 886 198 742
Ft

892 445 863 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

18 171 399 Ft 187 334 Ft 374 668 Ft 18 733 401 Ft 8 028 601 Ft 26 574 668 Ft 26 762 002 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

32 947 452 Ft 339 664 Ft 679 329 Ft 33 966 445 Ft 14 557 048 Ft 48 183 829 Ft 48 523 493 Ft

- ebből utófinanszírozott 554 851 890 Ft 5 720 123 Ft 11 440 245 Ft 572 012 257 Ft 245 148 110 Ft 811 440 245
Ft

817 160 368 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 253 215 Ft 85 085 Ft 170 169 Ft 8 508 468 Ft 945 385 Ft 9 368 769 Ft 9 453 854 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 614 223 956 Ft 6 332 206 Ft 12 664 411 Ft 633 220 571 Ft 268 679 144 Ft 895 567 511
Ft

901 899 717 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 100 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 110 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (27 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_alairt_1524768729.pdf (Szerkesztés alatt, 253 Kb, 2018-04-26 20:52:09) f20a17c9cdc0bdc479dff0fb97cfc1ca1bb6c5ff58ae20de78261e2b1d82f26f

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_1524420313.pdf (Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2018-04-22 20:05:13)
085db8d8b635da95f5c2831ac138965fb121f2f6acc7f3a40000a946ea29d8e2

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

lepsenyicsarnok_azelkeszultletes_1525151093.pdf (Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2018-05-01 07:04:53)
62fddd07830f3c548bc08955f50d94b1d43392d93349ecc8b9b7ae41c66f7eb5

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

beruhazasfinanszirozasiterve__1525097392.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2018-04-30 16:09:52)
6013a48938266692c79fa2849b04bb66cd8f03e3edd6ac14809940c56c2355ce

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

lepsenyicsarnok_hasznositasimodja_1525150994.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2018-05-01 07:03:14)
da83eaa16e5973501d0fe8c845ff6d077873546e62a544c9aea5c918f1d01c59

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

beruhazasfinanszirozasiterve__1525097414.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2018-04-30 16:10:14)
6013a48938266692c79fa2849b04bb66cd8f03e3edd6ac14809940c56c2355ce

Egyéb dokumentumok

arajanlatopelvivaro201804251_1524684331.pdf (Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2018-04-25 21:25:31)
983dd3d8e8e9fef6a92c08d8b2b23bcbd853e31468debb204b754591d3f6a689

taonyilatkozatversenyezteteshez2_1525082172.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2018-04-30 11:56:12)
72e23afb80a2f553dd76ebc102839943da02eb7ba0c175cf57695ff0fdad7e2d

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat2_alairt_1525204420.pdf (Szerkesztés alatt, 881 Kb, 2018-05-01 21:53:40)
b7114d464254ab3cd2da4b9ea13efd395aac8fd0f6e9a283a976cab662fd10d0

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

birosagikivonat1_1524420863.pdf (Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2018-04-22 20:14:23) e972719b1d9cd253c9c8d7cb866e98d759ad74187c94531c46bf9fd945507f67

birosagikivonat2_1524420871.pdf (Szerkesztés alatt, 341 Kb, 2018-04-22 20:14:31)
a03e69d5766f7eb4335276bfbd4e26d5be2bbd36e0854920013ae562c00dc08e

(110 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasidij_1525251043.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2018-05-02 10:50:43) 3b93e11907ea4be86a376a1bf1707a45fd7d88dbf99fb9d4440036175033b56e

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

kesobbpotoljuk_1525093275.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-04-30 15:01:15) 170cf844b5493da410a84b5ccb3654a3c97be6096e95a232eaa9030a9660ffe9

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

koztart_opten_kerelem_001_06585_201_1522771976.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-03 18:12:56)
86480562cf2d063db5eff8281d46f67f4de05c141a3cb87d03d957ffdb4c64cb

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_alairt_1524768808.pdf (Szerkesztés alatt, 756 Kb, 2018-04-26 20:53:28)
a51aa93a831e3616a2603b0324823cff29874aee876411fe81c65a56fe927a7a

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

kesobbpotoljuk_1525093258.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-04-30 15:00:58) 170cf844b5493da410a84b5ccb3654a3c97be6096e95a232eaa9030a9660ffe9

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

kesobbpotoljuk_1525093245.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-04-30 15:00:45) 170cf844b5493da410a84b5ccb3654a3c97be6096e95a232eaa9030a9660ffe9

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

kesobbpotoljuk_1525093227.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-04-30 15:00:27) 170cf844b5493da410a84b5ccb3654a3c97be6096e95a232eaa9030a9660ffe9
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kesobbpotoljuk_1525093227.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-04-30 15:00:27) 170cf844b5493da410a84b5ccb3654a3c97be6096e95a232eaa9030a9660ffe9

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

slepseny.pm18042711530_1524833676.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2018-04-27 14:54:36)
960ec506428afd74e57b6acf5f1b31245538a6167212efe2beaa4b5f0144fb18

vemafilepsenykoncepcioterv20180_1525242205.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 08:23:25)
46a4496a440bacf000c8587d99fd487c6b1178d52cb0b69ecacfffe8eb6a0384

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

slepseny.pm18042711530_1524833672.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2018-04-27 14:54:32)
960ec506428afd74e57b6acf5f1b31245538a6167212efe2beaa4b5f0144fb18

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

vemafimuszakileiraskoltsegbontas_1525242089.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2018-05-02 08:21:29)
3d8bac4940cc5f879824626d63cc423bc1ee4c825ab78f274845b1d6469b4f2d

vemafilepsenykoncepcioterv20180_1525242260.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 08:24:20)
46a4496a440bacf000c8587d99fd487c6b1178d52cb0b69ecacfffe8eb6a0384

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

vemafimuszakileiraskoltsegbontas_1525242082.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2018-05-02 08:21:22)
3d8bac4940cc5f879824626d63cc423bc1ee4c825ab78f274845b1d6469b4f2d

vemafilepsenykoncepcioterv20180_1525242265.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-05-02 08:24:25)
46a4496a440bacf000c8587d99fd487c6b1178d52cb0b69ecacfffe8eb6a0384

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

igazolastanfolyamvegzesetao2018_1524752489.pdf (Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2018-04-26 16:21:29)
fd0c19412bd457fd1821563b88fa854989989d43e96b89a09f943556e8db1375

kovacsv_licensz_1524765915.pdf (Szerkesztés alatt, 204 Kb, 2018-04-26 20:05:15)
0d8bf6390f32e3bd3c695424ce02b99440e0eb92cdac7a84f02e44a82b4eb854
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