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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

VELENCE PLUS Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű

A kérelmező szervezet rövidített neve

VELENCE PLUS Kft.

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

113 - Kft.

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Nettó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Bajnoki osztály:

Egyéb

Adószám

13390284-2-07

Bankszámlaszám

10300002-28529936-00003285

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2481

Helység

Velence

Út / utca

Tópart

Házszám

26

Irányítószám

2481

Helység

Velence

Út / utca

Tópart

Házszám

26

Telefon

+36 30 498 93 72

Fax

+36 62 251 747

Honlap

http://www.sportligetse.hu/page/taoE-mail cím
s-tamogatas-1386856122

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

zcsengodi@velenceitosport.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Joó Mátyás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 929 81 91

E-mail cím

vizilabda@velenceitosport.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Csengődi Zoltán

+36 30 498 93 72

E-mail cím
zcsengodi@velenceitosport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
MOM Sport Uszoda és Sportközpont

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Önkormányzat

Gazdasági társaság

6

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2004-11-02
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2004-11-02

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2004-11-02

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

17,727 MFt

18,012 MFt

18,87 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

1 436,151418 MFt

Egyéb támogatás

12 MFt

12,5 MFt

13,5 MFt

Összesen

29,727 MFt

30,512 MFt

1 468,521418 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

5,329 MFt

5,5 MFt

3,970964 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

4,983 MFt

5,12 MFt

5,25 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,854 MFt

0,92 MFt

1 MFt

Összesen

11,166 MFt

11,54 MFt

10,220964 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

7,323 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 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

548 223 Ft

10 964 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

247 264 965 Ft

4 945 299 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

1 145 511 957 Ft

22 910 239 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 773 587 Ft

135 472 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-12-17 18:58

3 / 24

be/SFPHPM01-00077/2015/MVLSZ
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Velence Plus Kft., mint vízilabda utánpótlás bázis egyértelműen követi a Magyar Vízilabda Szövetség középtávú fejlesztési koncepcióját, miszerint a legfőbb célunk
a sportág népszerűsítése az utánpótlás csapatok számának növelése. A velencei társaságunkhoz jelenleg közel 20 sportoló tartozik. Ahhoz azonban, hogy a célnak
megfelelően tovább növeljék a létszámot, szükség van kedvező, csábító feltételek biztosítására, mint medencehasználati lehetőség (több időpontban több
korosztálynak), vízilabdák, ruházatok, és természetesen szakképzett edzőkre is nagy szükség van. A Velence Plus Kft. a következő idényben 1 csapatot fog
versenyeztetni gyermek korosztályban. A csapatok majdnem teljes állományát fiúk képezik, ezért nem véletlen, hogy a klub célja a női vízilabda elindítása is. A
célcsoportok tehát ezekben a szegmensekben fontosak, így az ő utánpótlásuk rendkívül releváns a szervezet számára. Egyelőre nem rendelkezik saját uszodával,
így az edzések és meccsek helyszínéül szolgáló medencét, medencéket kénytelen bérelni, amíg terveink szerint el nem készül a saját uszodánk. Ugyanez a helyzet a
szárazföldi edzések helyével, a konditeremmel is. A növekvő taglétszám miatt fontos, hogy kellő nagyságú medence álljon a rendelkezésünkre több időpontban is,
elérhető áron. Jelenleg 1 fő foglalkozik az utánpótláskorú csapatokkal, játékosaink fejlődésével. Fontos, hogy az edzők szakmailag képzettek legyenek, valamint
rendelkezzenek pedagógiai képesítéssel is. Elengedhetetlen az is, hogy ezek az emberek kellő nyugalommal, elszántsággal és tudással rendelkezzenek. Ezeknek a
tulajdonságoknak a fenntartásához azonban fontos a megfelelő kompenzáció, amit a bérek megfelelő kialakításával lehet a legeredményesebben elérni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A Velence Plus Kft. beruházása azt a cél szolgálja, hogy végre megfelelő, vízilabdázásra alkalmas infrastruktúra épülhessen fel Fejér megyében is. Az uszoda
komplexum Velence településen valósul meg, ahol terveink szerint egy új vízilabda bázist fogunk építeni, amely vonzó létessítmény lesz mind a Budapest, mind a
Pest megyei és a vidéki, kiemelten is a Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom környéki utánpótlás bázisok fejlesztéséhez. Mivel Székesfehérvár is túlzott
kereslettel kell, hogy szembesüljön a vízilabda utánpótlás bázis fejlesztése végett, ezért fontos, hogy egy ilyen vízilabda alap infrastruktúra épüljön, amely egyben
alkalmasnak kell lennie arra is, hogy nemzetközi szintű vízilabda mérkőzéseket rendezzenek benne. A rövid távú terveink között szerepel, hogy a velencei
vízilabdázás, amely jelenleg is nagy nészerűségnek örvend mind a gyerek, mind a szülők, mind az érdeklődők körében végre méltó környezetben tudjon kerülni.
Célunk, hogy az egyik legerősebb utánpótlás bázist tudjuk kiépíteni Magyarországon. A beruházás egy fedett 50×25 méteres, 200 cm mély medencét és két kisebb,
20×10 méteres 70 cm mélységű és egy 120 cm-es medencét foglal magába. Ezek alkalmasak a kezdő gyermekek úszásoktatás feltételeinek megteremtésére.
Valamint építeni szeretnénk egy kinti 20×25-ös medence 140 cm mélységgel sátorfedéssel, amelyben az idősebb gyermek korosztály tud edzeni és meg tudjuk
tartani biztonsággal az ő mérkőzéseiket. Ütemezés: Elképzelésük szerint a TAO Trv. szerinti 24/A §-a alapján is tudunk már adóelőleg gyűjteni, amelyet folyamatosan
fogunk tenni 2015. július 1-e után. A beruházást 2015. őszén kívánjuk megkezdeni, amikor is az alapok kiását és a közművek kiváltását végezzük el. Novemberben
szeretnénk befejezni az uszoda vázának építését is, hogy a téliesítést minél magasabb készültségi fok mellett tudjuk megejteni. Ezeket várhatóan az önerő terhére
fogjuk elszámolni. A decemberi nagy feltöltési időszakt követően - az előzetes ígéreteknek köszönhetően - teljesen feltöltjük a támogatási keretünket. Jövő év
tavaszán már a belső munkálatok és a gépészet, valamint a próbaterhelések és az engedélyek beszerzésére kerül sor.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A program időtartalma 2015. július 1. – 2016. június 30. Az eszközöket januárban és júniusban fogjuk beszerezni. A személyszállítás költségeit folyamatosan fizetjük.
A nevezési díjakat és a verseny- és játékengedélyeket augusztusban és szeptemberben fizetjük elsősorban. A rendezvényszervezési költségeink folyamatosan
jelentkeznek a mérkőzésekhez kapcsolódóan, ehhez tartoznak még a nyári edzőtáboraink, amelyeket júniusban fizetünk ki. A bérleti díjakat és a személyek bérét
szintén folyamatosan, hónapról-hónapra fizetjük. A fejlesztés ütemezésénél figyelembe kell venni, hogy az adóelőleg terhére történő felajánlások várhatóan fedezni
fogják a fejlesztésünk költségének egy részét. Azonban a nagy összegek decemberben fognak befolyni. Ezért a medence test kiásását, az alapozást valamint az
uszoda vázát még a téliesítés előtt elkészítjük. 2016 tavaszától a gépészet, légtechnika, kazánrendszer és a belső munkálatok valamint a homlokzat képzés valósul
meg. Befejezés 2016. június 30-a.

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 összhangban a Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával a sportág népszerűsítését, tömegesítését, a minőségi edzői munka fejlesztését tőzte céljául,
mint azt a korábbi fejezetek alátámasztják. Továbbá az MVLSZ-szel összhangban kiemelkedően fontosnak tartjuk a profi játékosok lehetőségeinek javítását. Hiszünk
abban, hogy megfelelő színvonalon elvégzett szakmai munka meghozza gyümölcsét és a klub érdemben szólhat bele a jövőben a bajnoki címért folytatott
küzdelembe. A sportág népszerűsítését a gyerekeknél kell elkezdeni, mivel a gyerekkorban szerzett élmények, tapasztalatok rendkívüli erővel bírnak. Ezért az
eredmények javításával, egyre többen fertőződhetnek meg a vízilabda sportággal, amelynek köszönhetően élete végéig lelkes szurkoló vagy játékos válhat belőlük,
megteremtve a sportág iránt a szükséges keresletet.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sport személyiségformáló ereje egyedülálló. A sportolás során pozitív irányba fejlődhetnek a gyerekek, hiszen az uszodában meg kell tanulniuk szabályok szerint,
egymást tisztelve és elfogadva élni. Ezt a szellemiséget elsajátítva az itt felnevelkedő gyerekek az élet minden területén nagyobb eséllyel állják majd meg a helyüket,
értékes tagjai lesznek közösségüknek. A mindennapos edzések, sportolás hatására egészségi állapotuk, kiegyensúlyozottságuk javul. Olyan káros folyamatok, mint
az elhízás, vagy egészségtelen életmód nem rontja életminőségüket. A program hatására a városban egy egészségesebb, életvidámabb, kiegyensúlyozottabb
generáció nőhet fel, amely mindannyiunk érdeke. A gazdasági hatások közül a klub anyagai lehetőségeinek bővülése, a pluszforrások bevonása. Ez mind
klubszinten, mind pedig a régió szintjén is pozitív gazdasági folyamatokat eredményezhet.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Arató Andrea

Új?

Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen
(Ft)

I

EKHO

30

6

150 000 Ft

30 000 Ft

1 080 000 Ft

30

6

150 000 Ft

30 000 Ft

1 080 000 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.
Sportszakember neve

Arató Andrea

Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése
Technikai vezető

Végzettség

Középfokú szakir.

Indoklás

A csapat gazdasági hátterének biztosítása miatt fontos.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

531 777 Ft

5 482 Ft

10 964 Ft

548 223 Ft

548 223 Ft

1 090 964 Ft

1 096 446 Ft

2015-12-17 18:58

5 / 24

be/SFPHPM01-00077/2015/MVLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Projektor

db

1

196 850
Ft

196 850 Ft

Informatikai
eszközök

Fényképezőgép

db

1

94 488 Ft

94 488 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop

db

2

157 480
Ft

314 960 Ft

Informatikai
eszközök

Nyomtató (multifunkcionális)

db

1

236 220
Ft

236 220 Ft

Diagnosztikai
eszközök

Mentőláda

db

1

11 811 Ft

11 811 Ft

Diagnosztikai
eszközök

Orvosi táska felszerelve

db

1

15 748 Ft

15 748 Ft

Diagnosztikai
eszközök

Pulzusmérő óra

db

1

86 614 Ft

86 614 Ft

Diagnosztikai
eszközök

Újraélesztő készülék (automata / félautomata)

db

1

393 701
Ft

393 701 Ft

Diagnosztikai
eszközök

Vérnyomásmérő

db

1

9 449 Ft

9 449 Ft

Egyéb

Massage ágy (Egyedi)

db

1

98 000 Ft

98 000 Ft

Sportfelszerelések

Melegítő alsó,felső

szett

20

11 811 Ft

236 220 Ft

Sportfelszerelések

Póló

db

20

3 543 Ft

70 860 Ft

Sportfelszerelések

Rövidnadrág (Egyedi)

db

20

3 150 Ft

63 000 Ft

Sporteszközök

Táska, hátizsák

db

20

5 118 Ft

102 360 Ft

Sportfelszerelések

Téli sapka

db

20

1 575 Ft

31 500 Ft

Sportfelszerelések

Úszónadrág

db

20

3 937 Ft

78 740 Ft

Sportfelszerelések

Úszószemüveg

db

20

2 362 Ft

47 240 Ft

Pályatartozék

Bója

db

10

1 181 Ft

11 810 Ft

Sportfelszerelések

Füldugó

db

20

1 969 Ft

39 380 Ft

Sportfelszerelések

Fürdőköpeny

db

20

11 811 Ft

236 220 Ft

Pályatartozék

Labdafogó háló

pár

3

95 000 Ft

285 000 Ft

Sporteszközök

Labdatartó gyűrű

db

2

2 362 Ft

4 724 Ft

Sporteszközök

Labdatároló zsák

db

2

4 724 Ft

9 448 Ft

Sporteszközök

Lövőfal

db

2

314 961
Ft

629 922 Ft

Sporteszközök

Medicinlabda

db

10

3 543 Ft

35 430 Ft

Informatikai
eszközök

Mobil eredményjelző

db

1

944 882
Ft

944 882 Ft

Sporteszközök

Sparrowbag

db

10

19 685 Ft

196 850 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sporteszközök

Tenyérellenállás

db

10

1 575 Ft

15 750 Ft

Sporteszközök

Úszódeszka

db

10

2 362 Ft

23 620 Ft

Sporteszközök

Versenylabda (Egyedi)

db

4

11 811 Ft

47 244 Ft

Sporteszközök

Vízilabda - férfi (Egyedi)

db

4

7 087 Ft

28 348 Ft

Sporteszközök

Vízilabda - női, gyerek (Egyedi)

db

20

5 512 Ft

110 240 Ft

Sportfelszerelések

Vízilabda sapka

szett

1

133 858 Ft

133 858 Ft

Pályatartozék

Uszoda berendezés tételei (mellékletben részletesen
kifejtve) (Egyedi)

szett

1

340 977
228 Ft

340 977 228 Ft

345 817 715 Ft

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Projektor

A csapat számára szükséges a mérkőzések elemzéséhez, lejátszásához.

Fényképezőgép

A csapat számára szükséges a mérkőzések rögzítéséhez.

Laptop

A megnövekedett adminisztratív teendők hatékony teljesítéséhez szükséges.

Nyomtató
(multifunkcionális)

Az adminisztratív tevékenységhez szükséges.

Mentőláda

Az edzések és mérkőzések során gyakoriak a kisebb-nagyobb sérülések. Ezek ellátása érdekében kívánunk mentőládát beszerezni.

Orvosi táska felszerelve

A sport állandó velejárója a sérülések elszenvedése, ezért fontos, hogy az egyesület kellően felkészült legyen ezek azonnali
ellátására, vizsgálatára, kezelésére.

Pulzusmérő óra

A mérkőzések és edzések egészségügyi szempontból fontos kelléke.

Újraélesztő készülék
(automata / félautomata)

A sportolók egészsége különösen fontos, ezért kerültek a programba az ő egészségüket megőrző, illetve ennek védelmét szolgáló
tételek.

Vérnyomásmérő

A sportolók egészségének megőrzése és védelme általános feladat, ennek elvégzésére, fenntartására pedig olyan eszközökre van
szükség, amelyek teljes mértékben segítik ezt a fajta munkát.

Massage ágy

A csapat regenerálódásának fontos eszköze.

Melegítő alsó,felső

Az edzések és mérkőzések helyszínére történő eljutás egységes ruházata.

Póló

Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése.

Rövidnadrág

Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése.

Táska, hátizsák

A csapat hosszabb távú utazásai során a sportfelszerelések szállítása érdekében szükséges.

Téli sapka

Az egységes megjelenés, és csapatkohézió alapvető felszerelése.

Úszónadrág

Fontos a megfelelő sportruházat és felszerelés, hiszen alapvető adottság a megfelelő megjelenéshez, és a csapat összetartozásának
erősítésére, valamint az edzéseken, mérkőzéseken való megfelelő megjelenés szempontjából.

Úszószemüveg

Az úszóedzések lebonyolítása érdekében, valamint a játékosok egészségi állapotának megőrzése céljából szükséges beszerzésük.

Bója

A vízi edzésekhez szükséges.

2015-12-17 18:58
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2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Füldugú

A vízi edzésekhez szükséges.

Fürdőköpeny

A csapatok tagjainak egységes megjelenése, valamint a csapatkohézió erősítése szempontjából szükséges fürdőköpenyek
beszerzése.

Labdafogó háló

A vízi edzésekhez szükséges.

Labdatartó gyűrű

A vízi edzésekhez szükséges.

Labdatároló zsák

A vízi edzésekhez szükséges.

Lövőfal

A vízi edzésekhez szükséges.

Medicinlabda

Az erősítés alapvető eszköze.

Mobil eredményjelző

A mérkőzések és kétkapus edzések alapvető eszköze.

Sparrowbag

A vízi edzésekhez szükséges.

Tenyérellenállás

A vízi edzésekhez szükséges.

Úszódeszka

A vízi edzésekhez szükséges.

Versenylabda

A vízilabda alapvető eszköze.

Vízilabda - férfi

A vízilabda alapvető eszköze.

Vízilabda - női, gyerek

A vízilabda alapvető eszköze.

Vízilabda sapka

Az alapvető csapatfelszerelés, a vízben a sapka alapján azonosíthatóak a játékosok. Több garnitúra szükséges a pontos
megkülönböztethetőség érdekében.

Uszoda berendezés tételei
(mellékletben részletesen
kifejtve)

Az uszodaépítkezéshez szükséges berendezések beszerzése elengedhetetlen ahhoz, hogy a kívánt fejlesztést használatba
tudjuk venni. Mellékletben tételesen kifejtve csatoltuk az egyes tételeket, melyek az uszoda felszereléseket, berendezéseket
tartalmazzák.

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

239 847 016 Ft

2 472 650 Ft

4 945 299 Ft

2015-12-17 18:58

Teljes támogatás
(Ft)
247 264 965 Ft

Önrész (Ft)

105 970 699 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

350 763 014 Ft

353 235 664 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEB

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Velence új uszoda építése

2015-07-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2016-06-01

U.
f.

É.
k.

2016-06-30

Tervezett beruházási
érték (Ft)

1 602 080 294 Ft

1 602 080 294 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Velence új uszoda építése

2481
Velence
Béke utca
-

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
4509/2.

Indoklás

A környéken nincsen ilyen jellegű sportlétesítmény, amely a vízilabda,
mint a magyar siker csapat sportág érdekeit szolgálná.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2015/16 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.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

1 111 146 598 Ft

11 455 120 Ft

22 910 239 Ft

1 145 511 957 Ft

490 933 696
Ft

1 624 990 533 Ft

1 636 445 653 Ft

2015-12-17 18:58
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú

20

0

1

Gyermek leány

0

0

0

Serdülő fiú

0

0

0

Serdülő leány

0

0

0

Ifjúsági fiú

0

0

0

Ifjúsági leány

0

0

0

Összesen

20

0

1

2015-12-17 18:58
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Korosztály

Megnevezés

M.
e.

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés

Gyermek fiú

Páncélúszó

db

20

5 512 Ft

110 240 Ft

Sportfelszerelés

Gyermek fiú

Papucs

pár

20

3 150 Ft

63 000 Ft

Sportfelszerelés

Gyermek fiú

Törölköző

db

20

2 362 Ft

47 240 Ft

Sportfelszerelés

Gyermek fiú

Úszósapka

db

20

1 575 Ft

31 500 Ft

80

12 599 Ft

251 980 Ft

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

Korosztály

Megnevezés

M.e.

Menny.
0

Egységár

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

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

Ingatlan
típusa

Korosztály

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett
órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Törökbálint Sportközpont - Uszoda

Uszoda

Gyermek fiú

16 000 Ft

18

9

2 592 000 Ft

Belépő az uszodába

Belépő

Gyermek fiú

24 000 Ft

3

9

648 000 Ft

40 000 Ft

21

18

3 240 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember megnevezése

Bíró Balázs

Új?

I

Adózás
módja

EKHO

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

84

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

84

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Sportszakember neve

Bíró Balázs

Beosztás

Edző

Képesítés

Felsőfokú szakir.

Születési idő

1977-05-25

Foglalkoztatott
korosztály
Gyermek fiú

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.
Pozíció megnevezése
Bíró Balázs

2015-12-17 18:58

Indoklás
A csapat felkészítésének, edzésekkel kapcsolatos tevékenységének alapvető követelménye a megfelelő
minőségű edző.
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2015/16 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

2015-12-17 18:58
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2015/16 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

2015-12-17 18:58
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Versenyeztetés
A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Részvételi,
nevezési díjak

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

Tagsági díj

Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre
kerülő díjak

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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

2015-12-17 18:58
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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

10 964 Ft

10 964 Ft

5 482 Ft

16 446 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 945 299 Ft

4 945 299 Ft

2 472 650 Ft

7 417 949 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

22 910 239 Ft

22 910 239 Ft

11 455 120 Ft

34 365 359 Ft

Utánpótlás-nevelés

135 472 Ft

135 472 Ft

67 736 Ft

203 208 Ft

Összesen

28 001 974 Ft

42 002 961 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe
venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség
esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az
előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások
dokumentációjának elkészítését is.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe
venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség
esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az
előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások
dokumentációjának elkészítését is.

Tárgyi utófinanszírozott

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe
venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség
esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az
előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások
dokumentációjának elkészítését is.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe
venni. A megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség
esetén a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az
előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások
dokumentációjának elkészítését is.

2015-12-17 18:58
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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 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: Velence, 2015. 12. 17.

2015-12-17 18:58
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Nyilatkozat 2

Alulírott Joó Mátyás (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. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,
2. sportegészségügyi berendezést,
3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.
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Horkai-nyilatkozat

Elfogadom az alábbi nyilatkozatot
Alulírott Joó Mátyás, mint a VELENCE PLUS Termálvíz- és Geotermikus Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű (2481, Velence Tópart 26..), adószám:
13390284-2-07) nevében kötelezettségvállalásra jogosult ügyvezető
n y i l a t k o z o m,
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. § (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ)
által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása soránmegismertem.
Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott a 2015/2016 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által
összeállított és a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett
„A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus bontásban”
c. ajánlás alapján végezzük.
Kelt: Velence, 2015. 12. 17.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az
adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két
pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke
vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2015. július 1. - 2016. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi
évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén
bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

2013

0 Ft

HUF

0

0 Ft

2014

0 Ft

HUF

0

0 Ft

2015

0 Ft

HUF

2015.04.30-i MNB középárfolyamon számolva

60 612 000 Ft

0 Ft

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

60 612 000 Ft
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Mellékletek
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 22:45:51

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 10:57:02

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 10:57:26

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 22:46:08

(120 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2015-06-30 11:07:10

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 22:32:34

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 22:32:17

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 22:28:27

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 22:30:51

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 22:46:42

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 22:46:58

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-07-06 17:47:16

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 22:33:17

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 22:45:30

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 22:45:11

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 22:44:44

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
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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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

A minőségi UP edzések és mérkőzések
humán erőforrás feltétele

0

1

0%

Licence-szel rendelkező
edzők száma

fő

nem releváns

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

Minőségi UP munka feltétele

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

0

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

Gyermek
korosztály

20

37

85%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

531 777 Ft

5 482 Ft

10 964 Ft

548 223 Ft

548 223 Ft

1 090 964 Ft

1 096 446 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

1 350 993 614 Ft

13 927 770 Ft

27 855 538 Ft

1 392 776 922
Ft

596 904 395 Ft

1 975 753 547
Ft

1 989 681 317
Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

239 847 016 Ft

2 472 650 Ft

4 945 299 Ft

247 264 965 Ft

105 970 699 Ft

350 763 014
Ft

353 235 664 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

1 111 146 598 Ft

11 455 120 Ft

22 910 239 Ft

1 145 511 957
Ft

490 933 696 Ft

1 624 990 533
Ft

1 636 445 653
Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 570 379 Ft

67 736 Ft

135 472 Ft

6 773 587 Ft

752 621 Ft

7 458 472 Ft

7 526 208 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

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

1 358 095 770 Ft

14 000 988 Ft

28 001 974 Ft

1 400 098 732
Ft

598 205 239 Ft

1 984 302 983
Ft

1 998 303 971
Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
100 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
120 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (51 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
velence_plus_alairasi_cimpeldany_1430125022.pdf Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2015-04-27 10:57:02)
26c6bb5b4977532c904f9ffdccb59b345b0b9b9be41696acc6c52f11305170e6
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
velencepluskft_1447191884.pdf Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2015-11-10 22:44:44)
9c973308405f3205e8b973d4ac99a114448be30b38321bbcc6c2395584391e79
beveteli_forrasok_velenceplus_1435653612.pdf Hiánypótlás melléklet, 539 Kb, 2015-06-30 10:40:12)
f737282e650222c9c8fd61b1dc41465e9bc427eae79c4a56829d480fb66306f3
fejlesztes_melleklet_1430401234.pdf Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2015-04-30 15:40:34)
770901b69d52435a53ca224041bdd986dedf6ce922959d5682f79c271e20a137
A beruházás finanszírozási terve és forrása
beruhazas_finanszirozasi_terve_vele_1447191197.pdf Hiánypótlás melléklet, 389 Kb, 2015-11-10 22:33:17)
dc067bdcf9cdf5e70da07310c1527419f8f87df903ff9defe8ee5d3f646f7b37
beruhazasfinanszirozasiterve_vele_1435653496.pdf Hiánypótlás melléklet, 476 Kb, 2015-06-30 10:38:16)
3fab5c422e03c3f3bf6a0534302866ed3d2b68afcb63627d369cbca0112e9485
fejlesztes_melleklet_1430401258.pdf Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2015-04-30 15:40:58)
770901b69d52435a53ca224041bdd986dedf6ce922959d5682f79c271e20a137
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
velencepluskft_1447191911.pdf Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2015-11-10 22:45:11)
9c973308405f3205e8b973d4ac99a114448be30b38321bbcc6c2395584391e79
hasznositas_es_kihasznaltsag_velenc_1435653543.pdf Hiánypótlás melléklet, 253 Kb, 2015-06-30 10:39:03)
68be990ea415e48ca5a68dcf3e5078392ef22ed37e9d3d7100c75b84bfadf583
fejlesztes_melleklet_1430401244.pdf Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2015-04-30 15:40:44)
770901b69d52435a53ca224041bdd986dedf6ce922959d5682f79c271e20a137
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve
velencepluskft_1447191930.pdf Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2015-11-10 22:45:30)
9c973308405f3205e8b973d4ac99a114448be30b38321bbcc6c2395584391e79
mukodesi_koltsegek_finanszirozas_v_1435653517.pdf Hiánypótlás melléklet, 537 Kb, 2015-06-30 10:38:37)
2591bb848bc799dae69fe58bb10706814f4094d29aca515fa84d8c7e03e2dce2
fejlesztes_melleklet_1430401251.pdf Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2015-04-30 15:40:51)
770901b69d52435a53ca224041bdd986dedf6ce922959d5682f79c271e20a137
Egyéb dokumentumok
uszodaberendezes_tetelesen_1430410349.pdf Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2015-04-30 18:12:29)
025c7ab38d7f04536068787d7b2bf083d188b8148f19a4255bff222b36f841bc
velence_edzotaborszakmaiprogramja_1430410866.pdf Szerkesztés alatt, 397 Kb, 2015-04-30 18:21:06)
8131d96d68048201d3e979f8d31ae97313de5116d192762f86f6b20477ca2825
velenceplus_tervezett_program_1430411715.pdf Szerkesztés alatt, 652 Kb, 2015-04-30 18:35:15)
1c39458f03f501f45640a7a16c5f636f0ce263bb0315f835786fa920ef3fb317
biro_balazs_1435655222.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-06-30 11:07:02) 75996e25dba1683b356337929ef776ef9fdc9f7c96be6b970ed52f23a7e31f2f
arato_andrea_1435655230.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-06-30 11:07:10) 0e325e84fb125094279cbdbe7457f3b2b5eb869046ea00e74650316d7e01dcfc
Nyilvántartó hatóság igazolása
velencepluscegkivonat_1436259215.pdf Hiánypótlás melléklet, 141 Kb, 2015-07-07 10:53:35)
a440034574822ad127e019042ad18e7975821231ac443a548e43affa56b400f9
velenceplus_cegkivonat_1430124887.pdf Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2015-04-27 10:54:47)
ca93d46b8d260f5ffa21b61a93b80e27d55a02baf713a968623173d3dd3afae0
velencepluskft_1447191951.pdf Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2015-11-10 22:45:51)
9c973308405f3205e8b973d4ac99a114448be30b38321bbcc6c2395584391e79
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
velence_plus_igazgatasi_dij2_1436189740.pdf Hiánypótlás melléklet, 156 Kb, 2015-07-06 15:35:40)
99b866c7fbb448a9c47087c70a89c0bcfd4975cd29e9820c6a1ecf91f546a7fb
velence_plus_igazgatasi_dij_1430125217.pdf Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2015-04-27 11:00:17)
0367af685d09e6d9c0cf294a5d3e33856e1e44ca66c51606b56714d4fb20d278
velencepluskft_1447191968.pdf Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2015-11-10 22:46:08)
9c973308405f3205e8b973d4ac99a114448be30b38321bbcc6c2395584391e79
Köztartozásmentes adózó
velence_nav0_1430125046.pdf Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2015-04-27 10:57:26) e543e4c63050c719f55d6186ef4f003db97cb8cd4f2b5d2eecb5ed6656445554
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
velenceplusegyebengedelykoteles_1436190291.pdf Hiánypótlás melléklet, 46 Kb, 2015-07-06 15:44:51)
8c99c1c6925f6a815430d6385e3647e3458a76d56966c5eb8b4c97dda973ebb0
velencepluskft_1447192002.pdf Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2015-11-10 22:46:42)
9c973308405f3205e8b973d4ac99a114448be30b38321bbcc6c2395584391e79
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fejlesztes_melleklet_1430401274.pdf Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2015-04-30 15:41:14)
770901b69d52435a53ca224041bdd986dedf6ce922959d5682f79c271e20a137
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...
velenceplusepitesiengedely_1436197594.pdf Hiánypótlás melléklet, 299 Kb, 2015-07-06 17:46:34)
3e602f9ab8c2319694ab49e662c0d7ce3ed964224e94a868863762c1f8777ec6
velence_plus_epitesi_engedely_1430125200.pdf Szerkesztés alatt, 461 Kb, 2015-04-27 11:00:00)
a025900c0517f540eef0207cc9802acaf65d5be4eb225d4b59094a733e454130
1330-18_velence_uszoda_epeng_joguto_1447191027.pdf Hiánypótlás melléklet, 452 Kb, 2015-11-10 22:30:27)
392fa5db50ac180d4888839474875be6dbfd5a9be3f96037871dd42bd51b4f49
1330-17_velence_uszoda_epeng_joguto_1447191036.pdf Hiánypótlás melléklet, 643 Kb, 2015-11-10 22:30:36)
2944033698fb192493e9af2f2058f3f1002ce1dfb9d5fe0f6b81ceb679c91120
kerelem_benyujtasa_1447191043.pdf Hiánypótlás melléklet, 375 Kb, 2015-11-10 22:30:43)
0503842b001c7033780b2c12e53279e14496042f58126f9aafcdcc73068ee910
velenceplus_hp_epitesi_engedely_ati_1447191051.pdf Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2015-11-10 22:30:51)
587e302cb82cfdfd0481af7b471d8802996427ab1f797f3f7446edebbeab2ff9
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...
velencepluskft_nyilatkozat_haszna_1436259596.pdf Hiánypótlás melléklet, 20 Kb, 2015-07-07 10:59:56)
9949be053d44b6bbf653329a14c424e69c752fa33121d10c113c1773fb72fecd
velenceplus_hp_kepviselotestuleti_h_1447191125.pdf Hiánypótlás melléklet, 35 Kb, 2015-11-10 22:32:05)
2cf0ce43d489aacced18dba3e95d46dd66512e3621b2bd6a17dfad6aeac5f585
velenceplus_hp_tulajdonosi_hozzajar_1447191137.pdf Hiánypótlás melléklet, 31 Kb, 2015-11-10 22:32:17)
ea9275c0120de904b0db3dad3339649ab07c0a25211da315bde2f241f746a143
fejlesztes_melleklet_1430401286.pdf Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2015-04-30 15:41:26)
770901b69d52435a53ca224041bdd986dedf6ce922959d5682f79c271e20a137
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
velenceplustulajdonilap_1436189435.pdf Hiánypótlás melléklet, 70 Kb, 2015-07-06 15:30:35)
6cb21f4b4a6e9b1f58114bf66f4c9ec1f37e3eec1a0ceed34758d8dbf339a3d2
velence_tulajdoni_lap_terkepmasolat_1430125103.pdf Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2015-04-27 10:58:23)
0ff676eaea7f9ad7091bd27be14c6c19ae0c54e6a3b343f18f35ff02e3a0527b
velenceplus_tulajdoni_lap_1447190907.pdf Hiánypótlás melléklet, 8 Kb, 2015-11-10 22:28:27)
5d6b4cfbefdfd3a4f064bb9a6976f609355cd10d6337feceb0e116cf5331cf1c
Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...
velence_tulajdonosi_hozzajarulo_nyi_1436189680.pdf Hiánypótlás melléklet, 197 Kb, 2015-07-06 15:34:40)
c0d1e5cab8d194349a9a460a78921eff507fe5d6f411585f0f5e39ebb32e1233
velenceplus_hp_kepviselotestuleti_h_1447191146.pdf Hiánypótlás melléklet, 35 Kb, 2015-11-10 22:32:26)
2cf0ce43d489aacced18dba3e95d46dd66512e3621b2bd6a17dfad6aeac5f585
velenceplus_hp_tulajdonosi_hozzajar_1447191154.pdf Hiánypótlás melléklet, 31 Kb, 2015-11-10 22:32:34)
ea9275c0120de904b0db3dad3339649ab07c0a25211da315bde2f241f746a143
fejlesztes_melleklet_1430401293.pdf Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2015-04-30 15:41:33)
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv
velencepluskoltsegterv_1436197703.pdf Hiánypótlás melléklet, 318 Kb, 2015-07-06 17:48:23)
a503e17a6f521dc1e4eab8cd185a7b69456ff9d610b9d76334b3b0c1e0af52b8
velencepluskft_1447192018.pdf Hiánypótlás melléklet, 81 Kb, 2015-11-10 22:46:58)
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velence_uszodaepitesikoltsegfb1_1430401132.pdf Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2015-04-30 15:38:52)
71c41d31febcfe49d6a4667c11f1e2338c9e1a8ec1272929b19957f9b577523b
uszodaberendezeskoltsegfb150429_1430401216.pdf Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2015-04-30 15:40:16)
2e15a42bebaf87478bf67f8d67d501dfbca5dab4fdfe67e273588bc69db4a49d
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
velenceplusmuszakileiras_1436197636.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-07-06 17:47:16)
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fejlesztes_melleklet_1430401266.pdf Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2015-04-30 15:41:06)
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