
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  VIDEOTON BKE

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám  3079

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei II. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18489035-1-07

Bankszámlaszám  58600362-11202316-

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

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás saját hozzájárulás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8000  Város  Székesfehérvár

Közterület neve  Csíkvári  Közterület jellege  utca

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  8002  Város  Székesfehérvár

Közterület neve  Pf:210.  Közterület jellege  Válasszon

Házszám  Pf.210.  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 943 18 91  Fax  

Honlap  www.vbke.hu  E-mail cím  videotonbke@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Kupeczik Krisztián

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 943 18 91  E-mail cím  videotonbke@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Juhász László +36 20 943 18 91 mindigvidi@gmail.com

2017/18 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.

Sóstói Stadion Nagy mf.p 8000
Székesfehérvár
Csíkvári utca
10

7331/22 110x60 Egyéb 0 0 Ft 12

Egyéb beruházások indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Sóstói Stadion Jelenleg szívességi használatban vagyunk a létesítményben, de csak egy műfüves pályát tudunk használni. Öltözőhasználatra csak a közeli iskola
tornatermében van lehetőségünk.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0,8 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3,5 MFt 4 MFt 4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 9,06 MFt 8,62 MFt 47,9 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 18,7 MFt

Összesen 14,36 MFt 13,62 MFt 70,6 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 8,5 MFt 9 MFt 10 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,5 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 53,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1 MFt 2 MFt 2 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3,36 MFt 1,12 MFt 3,5 MFt

Összesen 14,36 MFt 13,62 MFt 70,6 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 1 114 721 Ft 22 294 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

9 914 045 Ft 198 281 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

9 080 695 Ft 181 614 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 9 989 260 Ft 199 785 Ft

Általános képzés 1 776 650 Ft 35 533 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Fejér Megyei II. osztályban jelenleg három csapatunk van. Edzéseinknek kitűnő helyszínt biztosítanak a Videoton FC és a Felcsúti Utánpótlás Alapítvány pályái, melyeken szívességi
használóként edzhetünk. Igaz a létesítményt használó sok csapat miatt sokszor sokat kell eltenni a meccseink időpontját, igazodva az NB-s bajnoki mérkőzésekhez is. A megyei
másodosztályhoz képest edzéseink látogatottsága kiemelkedőnek tekinthető. Az U19 és U16 csapataink esetében 90 százalék körüli, a felnőtt csapatunknál is az átlagos edzéslátogatottság 50
százalék felett van. Az U13 és U11,U9, U7-et ebben a bajnokságban indítottuk először, de megállja a helyét. Jelenleg a tizedik bajnoki évünket futjuk. U16 és U 19-es csapatunk dobogón van.
Folyamatosan beépítésre kerülnek az U19-ből játékosok a felnőttcsapatba. 2015 tavaszától szerepelnek csapataink a Bozsik rendszerben is U7-9-11-13 korosztályokban. A közösségépítés és
az egészséges életmódra nevelés, tanítás is kiemelkedően fontos szerepet kap a sport mellett. Az edzőtáborunk alkalmával több kulturális értéket bemutattunk a sportolóinknak. Több
mérkőzésünket kamerával rögzítjük, majd kielemezzük azokat. Az egyesület által decemberben szervezett tornánkon a játékosaink fele önkéntes munkát is végzett. Rendszeresen tartunk
csapatösszetartó, csapatépítő programokat. (kirándulás, disznóvágás, lecsófőzés stb...)Felnőtt csapatunk ebben a bajnoki idényben szerepel először a megyei másodosztályban. Jelenállás
szerint azt kell mondani még erősödnünk kell ehhez a bajnoki osztályhoz. A megnövekedett sportolói létszám miatt további pályákra lenne szükségünk és jelenleg ez Fehérváron elég
szűkös,de több pályaépítés is napirenden van Amennyiben ezek megvalósulnak akkor az egyesületünk töretlenül tud fejlődni.A Bozsikos korosztályaink nagyrészt csarnokokban edzenek. 

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

A Sóstói Stadion pályája műfüves pályája a hazai mérkőzéseink és edzéseink helyszíne. A jelenleg zajló stadionépítést követően csak a pályák használatára lenne lehetőségünk.
Öltözőkapacitás nincsen. Ezért a pálya közvetlen szomszédságában található egy gazdasági társaság tulajdonát képező használaton kívüli ingatlan belsejét kellene bontani és kiépíteni
öltözőhasználat céljából. Itt elhelyezést kaphatnának a csapataink, felszereléseink, illetve minden kiszolgáló létesítmény ami szükséges. Öltözők, iroda, szertárak, meccsek elemzéseihez
tárgyaló. Az ingatlanból biztosítanunk kellene az átjárást a stadion felé, ehhez szükséges lesz egy lépcső kialakítása is. Terveink között szerepel a későbbiekben ezen ingatlan mellett egy
40x60-as pálya kialakítása is. Az építés kivitelezéséhez az önrész biztosított. A TAO lehívásához előzetes szóbeli szándéknyilatkozataink vannak. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Projektünk a 2017-18 bajnoki évadra vonatkozik. A küzdelmet immáron már 11 csapattal szeretnénk megkezdeni. Pályahasználat van jelenleg kérdőjellel. A bajnoki szezon előtt júliusban
erdélyi edzőtábort tervezünk. Az új csapatunknak felszerelést is vásárolnánk. Tervezzük a Bozsikos korosztályokat duplán indítani és öregfiúk csapatot is szeretnénk benevezni. Így azok a
sportolóink akik kiöregednek de az elmúlt 10 évben itt játszottak, továbbra is szerepet kaphatnak. A téli időszakban tervezzük, hogy több tornán is részt veszünk majd. Idén a saját szervezési
nemzetközi tornánkat hat naposra tervezzük. A tavaszi bajnoki évad megkezdése előtt pedig egy rövidebb edzőtábor szerepel a programtervben. A 11 csapatunkkal 11 edző foglalkozna. A
csapatainknak továbbra is tervezzük a közösségépítő foglalkozások megtartását. Weboldalunkon részletes játékos adatbankot szeretnénk létrehozni. Saját kamerával is rendelkezünk, így a
lehető legtöbb mérkőzést rögzítenénk és be is számolunk róluk. Illetve elemezzük is a mérkőzéseinket. A korábbi években a sportfelszerelés terén sikerült jól felöltöztetni a csapatainkat, most
az edzést elősegítő eszközök vásárlását tűztük ki célul elsődlegesen ebben a programban. 

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

Programunk teljes mértékben illeszkedik az MLSZ programjához, hiszen azt letöltöttük és megismertük. Célunk, hogy mi is növeljük az egyesületi létszámot, ami sikerült is, hisz tavalyhoz
képest több sportolónk van. Idén a tizenegy csapattal el akarjuk érni a 150 igazolt sportolói számot. A TAO-t a kezdetek óta, bár csak mindig egy évre nyújtjuk be. Folyamatosan, tudatosan
fejlődünk. Minden évben egy korosztályt haladnánk lefelé. Mindennek csak a pályalehetőség szabhat határt. A mostani felnőtt csapat kiöregedése után szeretnénk az öregfiúkban elindítani.
Több labdarúgó tornát is szervezünk egy évben ezekben szorosan együtt működve a Fejér Megyei Labdarúgó Szövetséggel, sportiskolával, önkormányzattal, és a városban dolgozó többi
egyesülettel. Csapatunk főként a Videoton szurkolókból áll, ezért az MLSZ azon célkitűzéseihez is igazodni tudunk, hogy minél többen látogassák az NB1-es bajnoki mérkőzéseket. A fiatalabb
sportolóink jó példát látnak a többiektől. Tudatosan hangoljuk össze a csapataink tagjainak a felszerelését, hiszen ezzel is erősíteni lehet a közösséghez tartozás élményét is. Büszkén
mondhatjuk, hogy szívesen hordják a sportolóink az egyesületi formaruhákat. Sportfejlesztési programunkat a média segítségével is bemutattuk és minden fórumon hangsúlyozzuk, hogy a
TAO programnak köszönhetően fejlődünk.Illetve támogatóink,szponzoraink részére az egyesületi tagok részvételével egy köszönő estet is szervezünk minden évben. Nagyon jó a kapcsolatunk
az NB-1 es Videoton csapatával, bár tőlük teljesen függetlenül működünk. 

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

Programunk továbbra is egyértelműen a létszám növekedésre alapoz, így számszakilag is mérhető a fejlődés. A gyerekek szabadidejükben nálunk felügyelet alatt vannak és hasznosan töltik el
idejüket. Programunk gazdasági hatása jelentős, hiszen bármekkora forrást nyerünk is a jelenlegi pályázaton, az ahhoz szükséges önrészt mi a kapcsolatrendszerünknek köszönhetően hozzá
tudjuk tenni. Kockázatnak csupán a pályák használhatóságát érezzük, hiszen másoktól függünk. Remek partneri viszonyt ápolunk az érintettekkel is reméljük ez a jövőben is így lesz. Idén már
egyesületünk hat naposra tervezi az immáron hagyományossá és nemzetközivé vált labdarúgó kupáját, ebből is látszik, hogy társadalmi hatásunk nagyon erős. Ezen az eseményen a
gyermekeken túl az öregfiúk, a hölgyek is pályára léphetnek. Jótékonysági gyűjtésekben is aktívak vagyunk, ezzel ugyancsak jó hírét visszük a sportnak is. A nyári erdélyi edzőtáborunkba
egyesületünk tajgai segítségével szervezett gyűjtésen veszünk majd adományokat és labdákat egy erdélyi árvaházba. Gazdasági kockázatnak az tekinthető, hogy a megnövekedett TAO
igények miatt sikerül-e a teljes részt összehoznunk, viszont remek kapcsolataink vannak és több szülő is gazdaságilag jól működő cégnél dolgozik, így azt gondoljuk ez sem okozhat majd
akadályt.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Kommunikáiós munkatárs Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 150 000 Ft 33 000 Ft 2 196 000 Ft

160 12 150 000 Ft 33 000 Ft 2 196 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

1 081 279 Ft 11 147 Ft 22 294 Ft 1 114 721 Ft 1 114 721 Ft 2 218 294 Ft 2 229 441 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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)

Személyszállítási eszköz kisbusz (9 fős) új db 1 9 000 000 Ft 9 000 000 Ft

Sporteszköz labda db 25 8 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 21 000 Ft 21 000 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához db 25 13 000 Ft 325 000 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 25 4 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 25 4 500 Ft 112 500 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 25 9 000 Ft 225 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő póló db 25 6 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 25 14 000 Ft 350 000 Ft

Sportfelszerelés utazókabát db 25 25 000 Ft 625 000 Ft

Informatikai beruházás honlap fejlesztés db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Informatikai beruházás nyomtató db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Informatikai beruházás projektor db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Informatikai beruházás kamera db 1 70 000 Ft 70 000 Ft

Informatikai beruházás fényképezőgép db 1 70 000 Ft 70 000 Ft

Informatikai beruházás televízió db 1 90 000 Ft 90 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény db 7 130 000 Ft 910 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző pad db 8 40 000 Ft 320 000 Ft

Berendezési eszköz fogas db 16 27 000 Ft 432 000 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe db 1 35 000 Ft 35 000 Ft

Berendezési eszköz szék bírói öltözőbe db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Berendezési eszköz bojler, kazán db 4 70 000 Ft 280 000 Ft

Berendezési eszköz cipőtartó db 4 10 000 Ft 40 000 Ft

13 865 500 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

kisbusz (9 fős) új Csapataink részére sokkal olcsóbb megoldás, mint buszokat bérelni. Már egy mikrobusz is hatalmas segítség lenne.

labda Fogyóeszköz, játékosonként egy darabbal számolunk.

kompresszor Labdák felfújásához kell.

cipő műfüves pályához Fogyóeszköz, játékosonként egy darabbal számolunk.

kulacs Játékosonként egy darabbal számolunk.

törölköző Játékosonként egy darabbal számolunk.

sporttáska Játékosonként egy darabbal számolunk.

szabadidő póló Játékosonként egy darabbal számolunk.

széldzseki Játékosonként egy darabbal számolunk.

utazókabát Játékosonként egy darabbal számolunk.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

honlap fejlesztés Évente aktualizálni.

nyomtató Fogyóeszköz, a pályázat elszámolásához és az aktuális adminisztrációkhoz.

projektor Mérkőzések elemzéséhez.

kamera Mérkőzések rögzítéséhez.

fényképezőgép Mérkőzések rögzítéséhez.

televízió Mérkőzések elemzéséhez.

öltöző szekrény Az ingatlanfelújításon részletezettek szerint az öltözők berendezéséhez.

öltöző pad Az ingatlanfelújításon részletezettek szerint az öltözők berendezéséhez.

fogas Az ingatlanfelújításon részletezettek szerint az öltözők berendezéséhez.

asztal bírói öltözőbe Az ingatlanfelújításon részletezettek szerint az öltözők berendezéséhez.

szék bírói öltözőbe Az ingatlanfelújításon részletezettek szerint az öltözők berendezéséhez.

bojler, kazán Az ingatlanfelújításon részletezettek szerint az öltözők berendezéséhez.

cipőtartó Az ingatlanfelújításon részletezettek szerint az öltözők berendezéséhez.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

9 616 624 Ft 99 140 Ft 198 281 Ft 9 914 045 Ft 4 248 876 Ft 14 063 781 Ft 14 162 921 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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)

Öltöző
építése

öltöző építése 2018-02-15 2018-03-31 2018-03-31 12 700 000 Ft

12 700 000 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző építése Jelenleg a Sóstói Stadion létesítményét használjuk. Jelenleg ott az üzemeltetési megállapodás a város és a klub között folyamatban van. Az előzetes
információk alapján a pályákat a jövőben is tudjuk használni, csak öltözőhasználatra nincsen lehetőségünk az az átépítés és további pályaépítések
miatt nem fér el az öltöző a stadion ingatlanján. Egyeztetés volt a városi labdarúgó klubok, a polgármester és a FMLSZ elnöke között ahol ígéret
hangzott el a város részéről további pályaépítésről, de ennek időpontja még nem ismert. Ezért gondolkodunk mobil megoldásban.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Öltöző
építése

öltöző építése Öltöző 8000
Székesfehérvá
r
HRSZ 
7069/6

HRSZ 7069/6 m2 104 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

öltöző építése Teljesen mobil megoldást dolgoztunk ki a későbbi várható költözés miatt. A helyi HÉSZ szerint tisztálkodóhelyiségnek neveztük el az öltözőt, de a
mellékelt rajz szerint teljes mértékben megfelel az MLSZ infrastruktúra szabályzatának. A legfeljebb 180 napra történő felállítás elnevezésre szintén a
HÉSZ miatt volt szükség, ez folyamatosan újraindítható. A várható átköltözés miatt lett úgy tervezve, hogy most nem kötjük rá a közművekre, hanem
szennyvíztartályt fogunk bérelni. A vízellátás pedig mobiltartályból valósul meg. Teljesen megfelel minden hatósági elvárásnak.

2017/18 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

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

Igen

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 8 808 274 Ft 90 807 Ft 181 614 Ft 9 080 695 Ft 3 891 726 Ft 12 881 614 Ft 12 972 421 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 Videoton Baráti Kör U9 12 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Videoton Baráti Kör U7 8 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 VIDEOTON BARÁTI KÖR U19 20 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 VIDEOTON BARÁTI KÖR U16 20 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U13 Videoton Baráti Kör U13 20 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Videoton Baráti Kör U11 20 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U14 VIDEOTON BARÁTI KÖR 18 Egyéb bajnokság Az FMLSZ terve hogy lesz ilyen bajnokság jövőre. Aktív

U9 VIDEOTON BARÁTI KÖR U9 12 Bozsik Egyesületi Program Duplán versenyeztetnénk ezt a korosztályt Aktív

U7 VIDEOTON BARÁTI KÖR 6 Bozsik Egyesületi Program Duplán versenyeztetnénk ezt a korosztályt Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

633421 Pál Milán Győr 2000-09-24 15%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U13 VIDEOTON BARÁTI KÖR U13 15 Futsal UP torna Futsal UP torna Aktív

U11 VIDEOTON BARÁTI KÖR U11 15 Futsal UP torna U11 v. alatta Futsal UP torna U11 v. alatta Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Férfi

Videoton Baráti Kör U9 (N) U9 12 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Videoton Baráti Kör U7 (N) U7 8 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

VIDEOTON BARÁTI KÖR U19 (N) U19 20 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

VIDEOTON BARÁTI KÖR U16 (N) U16 20 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Videoton Baráti Kör U13 (N) U13 20 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Videoton Baráti Kör U11 (N) U11 20 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

VIDEOTON BARÁTI KÖR (V) U14 18 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

VIDEOTON BARÁTI KÖR U9 (V) U9 12 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

VIDEOTON BARÁTI KÖR (V) U7 6 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Pál Milán (V) 633421 2000-09-24  Győr + 15%

 Támogatás összesen 9 000 000 Ft

 Bónusz összesen 1 350 000 Ft (+ 15%)

 Teljes elvi támogatás 10 350 000 Ft

Férfi futsal

VIDEOTON BARÁTI KÖR U13 (N) U13 15 fő Futsal UP torna 500 000 Ft

VIDEOTON BARÁTI KÖR U11 (N) U11 15 fő Futsal UP torna U11 v. alatta 500 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 1 000 000 Ft

 Férfi 10 350 000 Ft

 Férfi futsal 1 000 000 Ft

Elvi támogatás 11 350 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz labda db 50 8 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés cipő műfüves pályához pár 50 13 000 Ft 650 000 Ft

Sportfelszerelés törölköző db 50 4 500 Ft 225 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő póló db 50 6 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 50 4 000 Ft 200 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

MEDIUSTOURS Sportcsarnok 6 500 Ft 35 7 1 592 500 Ft

Táncsics Iskola Öltöző 2 000 Ft 20 9 360 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

MEDIUSTOURS A Bozsikos korosztályaink edzenek a csarnokban.

Táncsics Iskola Az U16 és U19 csapatainknak öltözőbérlés mérkőzésekhez

2017/18 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 TANC1427-01207 EKHO 60 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 300003539 EKHO 60 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző TANC1527-02046 EKHO 60 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző KPTANB1401-3651 EKHO 60 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Edző 300003539 EKHO 60 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző 54 EKHO 60 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Egyéb Szakmai igazgató EKHO 60 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Szakmai igazgató A teljes utánpótlás irányításáért felelős személy.

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1427-01207 MLSZ Grassroots C U19 3 20

300003539 UEFA B U16 3 20

TANC1527-02046 MLSZ Grassroots C U13 3 15
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2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

KPTANB1401-3651 UEFA B U11 3 15

300003539 UEFA B U9 3 12

54 MLSZ C U7 3 8

Válasszon MLSZ Grassroots C U14 3 15

Válasszon MLSZ Grassroots C U19 3 10

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 775 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 500 000 Ft

Nevezési költségek 160 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 60 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 952 500 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 300 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 752 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 300 000 Ft

Összesen 10 799 500 Ft

2017/18 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)

9 689 582 Ft 99 893 Ft 199 785 Ft 9 989 260 Ft 1 109 918 Ft 10 999 285 Ft 11 099 178 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

Idegennyelvi képzés 4 2 000 000 Ft

BOSU® 4 1 000 000 Ft

MLSZ Kapus (edző) 1 100 000 Ft

UEFA "B" továbbképzés 2 400 000 Ft

3 500 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

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

1 723 350 Ft 17 766 Ft 35 533 Ft 1 776 650 Ft 1 776 650 Ft 3 535 533 Ft 3 553 299 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 22 294 Ft 22 294 Ft 11 147 Ft 33 441 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

198 281 Ft 198 281 Ft 99 140 Ft 297 421 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 181 614 Ft 181 614 Ft 90 807 Ft 272 421 Ft

Utánpótlás-nevelés 199 785 Ft 199 785 Ft 99 893 Ft 299 678 Ft

Általános képzés 35 533 Ft 35 533 Ft 17 766 Ft 53 299 Ft

Összesen 637 507 Ft  956 261 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A programmal, pályázattal,megírással, elszámolással kapcsolatos összes információ begyűjtése, könyvelővel történő szoros együttműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A programmal, pályázattal,megírással, elszámolással kapcsolatos összes információ begyűjtése, könyvelővel történő szoros együttműködés.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) A programmal, pályázattal,megírással, elszámolással kapcsolatos összes információ begyűjtése, könyvelővel történő szoros együttműködés.

Utánpótlás-nevelés A programmal, pályázattal,megírással, elszámolással kapcsolatos összes információ begyűjtése, könyvelővel történő szoros együttműködés.

Általános képzés A programmal, pályázattal,megírással, elszámolással kapcsolatos összes információ begyűjtése, könyvelővel történő szoros együttműködés.
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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: Székesfehérvár, 2017. 12. 07.

be/SFPHPM01-16785/2017/MLSZ

2017-12-07 15:06 21 / 27



Nyilatkozat 2

Alulírott Kupeczik Krisztián (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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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: Székesfehérvár, 2017. 12. 07.
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Kupeczik Krisztián (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó VIDEOTON FCF Baráti Kör Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a VIDEOTON FCF Baráti Kör 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 közhasznú 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: ..........

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

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

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- 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 teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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: Székesfehérvár, 2017. 12. 07.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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)

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Az 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
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Székesfehérvár, 2017. 12. 07.
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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 Mértékegység Megjegyzés 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 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 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 1 081 279 Ft 11 147 Ft 22 294 Ft 1 114 721 Ft 1 114 721 Ft 2 218 294 Ft 2 229 441 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 18 424 898 Ft 189 947 Ft 379 895 Ft 18 994 740 Ft 8 140 602 Ft 26 945 395 Ft 27 135 342 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 616 624 Ft 99 140 Ft 198 281 Ft 9 914 045 Ft 4 248 876 Ft 14 063 781 Ft 14 162 921 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

8 808 274 Ft 90 807 Ft 181 614 Ft 9 080 695 Ft 3 891 726 Ft 12 881 614 Ft 12 972 421 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 689 582 Ft 99 893 Ft 199 785 Ft 9 989 260 Ft 1 109 918 Ft 10 999 285 Ft 11 099 178 Ft

Képzés 1 723 350 Ft 17 766 Ft 35 533 Ft 1 776 650 Ft 1 776 650 Ft 3 535 533 Ft 3 553 299 Ft

- ebből általános képzés 1 723 350 Ft 17 766 Ft 35 533 Ft 1 776 650 Ft 1 776 650 Ft 3 535 533 Ft 3 553 299 Ft

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

Összesen 30 919 110 Ft 318 753 Ft 637 507 Ft 31 875 370 Ft 12 141 890 Ft 43 698 507 Ft 44 017 260 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (24 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)

alairasikrisztian_1493290673.jpg (Szerkesztés alatt, 307 Kb, 2017-04-27 12:57:53) 05e3dcab966589b1b0d24918fc8b1b789b86f0807a16b2f168c4e1f7b17c31b4

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

finanszirozasiutemezesiterv_1510266381.pdf (Kér. kieg. szerk., 593 Kb, 2017-11-09 23:26:21) 423d5c7ebfe510c34f6414192111220848b4183fa62c346c11a75ddb22b283eb

finanszirozasesutem_1493744059.pdf (Szerkesztés alatt, 454 Kb, 2017-05-02 18:54:19) 2aeed129828ff02693c49412c5e5d1394a9ebdfd51f432c30507834ffe5c4b6b

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositaskihaszn._1493744035.pdf (Szerkesztés alatt, 368 Kb, 2017-05-02 18:53:55) d75b7151ad8b30be03d3fd18cb99de2c8c42e55092e7f8891219b8187aa24704

Egyéb dokumentumok

buszbeszerzeserearajanlat_1510254961.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-11-09 20:16:01) 0c8062dc34f5b29c764e6475e2d6ecc1f6dac4e6a0f261bf3e7eafd34c7e5d41

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat20170427124510b2_1493726261.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Mb, 2017-05-02 13:57:41) 20b427f4c742a61e449e2069afb4dc531723beb7e2b2c33dfc1b5421d0c7d5b7

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

birosagikivonatvbke2017._1510254528.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-11-09 20:08:48) 95e41dc56292cd6a07f00d51dad5a5bc4daa9717f53c8a50797cb85c1b13a0e2

vbkekivonatnyilv.szereploadat_1493731265.pdf (Szerkesztés alatt, 560 Kb, 2017-05-02 15:21:05) f2afcdd4b0062f9446c56bee5817d7d0cea00ea820c2feb34e2e7f712b5b11f2

vbkekivonatnyilvantartasbansze_1493731272.pdf (Szerkesztés alatt, 373 Kb, 2017-05-02 15:21:12) 969826b4f2edd398ffdcacd2a6433bb7416a56a76d9feff1d2221b1bfdfcc479

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

dunatakarekutalas42.000taoigazg_1493726351.jpg (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2017-05-02 13:59:11) b973ea57eb9dad6d0f946c8553c022b2b0feefceed34e7d7818d9317a7436adb

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

navkoztartozasmentesvbke20175_1510254547.jpg (Kér. kieg. szerk., 191 Kb, 2017-11-09 20:09:07) 5c8ba34a1beac4799ce242fd7ec344cdb2d1699ec7c60f33882c2587247356c5

koztartozasmentes.pd_1493731330.pdf (Szerkesztés alatt, 493 Kb, 2017-05-02 15:22:10) 2210be733ebb66e1e5085b46563a010eb681868948f105d416bfb215de6f0056

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozateptitesiengedely.pd_1493744081.pdf (Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2017-05-02 18:54:41) 09fc0da3f727ed7dce766d522eeb39b878cd0a374f8c9a1a53e5628c1835949f

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

hatosagibizonyitvanyvbke1_1510254644.pdf (Kér. kieg. szerk., 3 Mb, 2017-11-09 20:10:44) a9cc2c3c2ea88555b04f2fa8dfc9b9c360e216b07bbadf8a749d2810f0b1e8bf

nyilatkozateptitesiengedely.pd_1493730644.pdf (Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2017-05-02 15:10:44) 09fc0da3f727ed7dce766d522eeb39b878cd0a374f8c9a1a53e5628c1835949f

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

nyilatkozatbereltjogcimenhasznal_1493729472.pdf (Szerkesztés alatt, 400 Kb, 2017-05-02 14:51:12) 9ecec43700f3d88df9ed69b72f9829c17a982d0bca3ad360813b667a39cbc332

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

szekesfehervar70647tulajdonilap_1493731644.jpg (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2017-05-02 15:27:24) e63fa6d6200f1a0451b3a03faaebc60a703d31f6c3246aeef90e512457a60ad1

szekesfehervar70647tulajdonilap_1493731649.jpg (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2017-05-02 15:27:29) 39aa72f930700652d92729822f030d0877a4a968bed1120888887d5804d8c6f3

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

v.b.k.emeletatepitesekoltsegterv_1493727902.xls (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2017-05-02 14:25:02) 2522ea20d162d59a15be77f66f0ed8f5c05a2a358c3350ddfaca4317028b6155

lakortkftarajanlatalk-ki-106_201_1510254829.pdf (Kér. kieg. szerk., 160 Kb, 2017-11-09 20:13:49) 9489a9a7e567e1478821fefb8d0f2aa773b6304e6b932e00f9524d89b24aa318

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszakitartalom.oltozo_atalakita_1493731034.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2017-05-02 15:17:14) a8adf363379d8768b304a8658532a0c6c57036d5bd3981f235e23325a9300b51

muszakitartalom-oltozo_bontasi_1493731044.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2017-05-02 15:17:24) d503df2babdd78e3afb328570526172ff44f356a9bad8521cb4891f279e1f476

muszakitartalom.oltozo_felmeresi_1493731055.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2017-05-02 15:17:35) 6c20dddbfada7e8af17af70f2504914dfd5792df8951181e9a89de3a55395cf2

lakortkftmuszakileirasvbkeolto_1510254881.pdf (Kér. kieg. szerk., 492 Kb, 2017-11-09 20:14:41) 74228d10f7b79813c841d561d63c963608b9c8864196c7576a24b46ce01c014e
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