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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

V.U.K.

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Bajnoki osztály:

Egyéb

Adószám

18719985-1-13

Bankszámlaszám

10300002-10607533-49020019

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2143

Helység

Kistarcsa

Út / utca

Ifjúság tér

Házszám

1

Irányítószám

2143

Helység

Kistarcsa

Út / utca

Ifjúság tér

Házszám

1

Telefon

+36 30 999 69 97

Fax

+36 30 999 69 97

Honlap

http://www.vukse.hu/

E-mail cím

info@vukse.hu

E-mail cím

mokos.katalin@mokosoffice.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Fehérné Mokos Katalin

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 999 69 97

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Fehérné Mokos Katalin

+36 30 999 69 97

E-mail cím
mokos.katalin@mokosoffice.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Kistarcsa Városi
Sportuszoda

Létesítmény tulajdonosa

Kistarcsa Város
Önkormányzata

Létesítmény üzemeltetője

Városi Művelődési, Sportközpont és
Könyvtár

Átlagos heti használat
(óra)
4,5

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2008-01-29
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2008-01-29

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesület

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2008-01-29

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

1 / 22

be/SFPHPM01-00038/2015/MVLSZ
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

0,534 MFt

1,2 MFt

0,6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

2 MFt

2,2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

2,45 MFt

2,8 MFt

2,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

10,772 MFt

12,76 MFt

7,5 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

13,756 MFt

18,76 MFt

13,2 MFt

2013

2014

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1,28 MFt

1,4 MFt

1,6 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,2 MFt

2,6 MFt

2,1 MFt

Anyagköltség

2,6 MFt

2,7 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

6,08 MFt

6,7 MFt

5,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

10,771 MFt

12,76 MFt

7,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

2,2 MFt

2,6 MFt

2,1 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

951 229 Ft

19 025 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

3 749 919 Ft

74 998 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

184 995 Ft

3 700 Ft

Közreműködői díj

2015-12-04 11:29
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub Sportegyesület keretében összesen 41 utánpótláskorú igazolt versenyző sportol, jelenleg a Kistarcsa Városi Sportuszodában. A
kistarcsai egyesület célja, az előző időszakokkal megegyezően továbbra is az, hogy a Magyar Vízilabda Szövetséggel együttműködésben a térség fiataljainak minél
magasabb szintű sportolási lehetőséget biztosítson. Ez hatalmas lehetőség az egyesület és a térség fiataljainak bevonzása szempontjából is. A tavalyi program
tartalmazott az utánpótlás-fejlesztés jogcímen belül a sporteszköz, sportfelszerelés aljogcímen többféle eszközt is, amely jó része nem igényel megújítást, hiszen
amortizációval nem kell számolni ezek esetében. Ezáltal ezen az aljogcímen belül alig használ fel támogatási keretet az egyesület. Így a legfontosabb eszközök a
2015/16-os időszakban a következők: 3 db páncéldressz,30 db páncélúszó, 20 db női és gyerek méretű vízilabda,1 db vízilabda sapka garnitúra. A sikeres utánpótlás
neveléshez azonban elengedhetetlenek a versenyeztetéssel (bírói, orvosi biztosítás) illetve az edzések lebonyolításával kapcsolatos költségek. Ebbe beletartozik a
vidékbajnokság szállítási és nevezési költségei valamint két hazai edzőtábor megszervezése. Az eddigiektől eltérő módon az edzőtáborok nem terhelnék a
sportolókat, ezzel megkönnyítve a családi költségvetést, mindegyik versenyző részt tud majd venni a megrendezendő táborokban. Szintén rendhagyó módon az
utánpótláskorú gyermekekkel foglalkozó edzők az elvégzett munka arányával megfelelő bérezésben részesülnek majd és ez a medencebérlési díjakkal együtt
jelentős összegeket emészt fel, ezért ezeket is a programba való beépítéssel fedezné az egyesület. Az edzők munkája ugyanúgy fontos az úszásoktatásban mint az
edzések szakszerű követésében, hiszen a gyerekek jövője szempontjából az úszás elsajátítása fontos szereppel bír, így az ő tevékenységük kiemelt szerepet kell,
hogy kapjon.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A VUK Vízilabda és Úszó Klub Se. a 2013/2014-es évadban sikeresen pályázott a Kistarcsa Városi Uszoda gépészetének illetve az uszoda sátorfedésének
felújítására. A beruházás rendben le is zajlott., aminek eredményei már érezhetőek az üzemeltetési költségek csökkenésének területén. A 15/16-os évadban az
egyesület egy új öltöző-szociális épület építését kívánja megvalósítani. Az öltöző kialakítását több tényező is indokolja. Egyrészt a jelenlegi öltöző helyiségek állapota
mára nem felel meg a 21 század által támasztott követelményeknek. Mivel az egyesület gyermeket foglalkoztat a megfelelő színvonalú szociális helyiségek szerepe
rendkívül fontos. Továbbá a középtávú célok között szerepel a jelenlegi uszodaépületen belül egy új tanmedence kialakítása, ahol a gyermekek már egészen kis
korban elsajátíthatják a vízilabdázáshoz szükséges megfelelő úszástudást. Ennek előfeltétele, hogy az egyterű sátorban elhelyezkedő kiszolgáló funkciókat a sátoron
kívülre szükséges telepíteni. Azaz egy új öltöző-szociális épület építése szükséges a sátorszerkezet mellett, ami legalább két osztálynyi ( kb. 60 fő ) gyermek
befogadására alkalmas és figyelembe veszi az uszoda-technológiai közlekedési útvonalakat. A tervezett szociális épület telepítése a rendelkezésre álló telek
adottságaihoz, illetve az uszoda-technológiai közlekedési szabályaihoz alkalmazkodott. A telepítés a meglévő uszoda észak-keleti hosszhomlokzata mellé telepített
hosszú funkcionális tömeg, mely két nyaktaggal kapcsolódok a meglévő uszodához. Első lépésként az uszodatérbe beékelt szociális blokk megszüntetése után egy új
üvegfal kerül beépítésre a bejárai raszter utáni első tartószerkezeti raszter vonalában. Az így létrejött bejárati előtérben került elhelyezésre egy büfé, illetve az így
kialakult tér már alkalmas nagyobb csoportok, osztályok várakozására. Innen egy nyaktagon keresztül lehet az öltöző épület előterét elérni, ahonnan az uszoda
személyzeti funkciói, pénztár stb elérhető. Ezen előtérből nyílik az egyterű koedukált öltöző, öltözőkabinokkal. Az öltözők mellett kiépítésre kerül egy kézmosó zsilip, a
wc-k, a zuhanyozó helyiség. Az öltöző helyiségnek az előtéren keresztül közvetlen kapcsolata van az uszodatérrel, illetve innen elérhető majd a szauna és
masszázshelyiség is. A szociális épület kivitelezése az előzetes tervek szerint 2015. júliusában kezdődik és várhatóan 2016. júniusában fejeződik be.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt során az edzők bére 12 hónapra vonatkoznak így ezek havonta egyenlő részletezésben kerülnek kifizetésre. A tárgyi eszközök beszerzése, mivel
meglehetősen kevés felszerelést kell beszerezni, a szezon kezdetéig megvásárlásra kerülnek. Ezeket a bajnokság során végig használniuk kell a versenyző
sportolóknak így ezeket egyszerre a versenyrendszer kezdete előtt kell beszerezni. A vízfelület bérleti díja az évadhoz igazodva kerülnek kiegyenlítésre, havi
rendszerességgel. Figyelembe véve az edzőtáborokat, azok az év során július és augusztus hónapban kerülnek majd megrendezésre. A nevezési költségek és a
versenyengedélyek teljesítése egy alkalommal merülnek fel, méghozzá a bajnokság kezdete előtt, augusztus hónapban. A versenyszervezéssel kapcsolatos díjakat,
mint a játékvezetői díjak és az orvosi stáb díja a mérkőzésekre lebontva külön összegekben fizeti az egyesület, tehát ez is csak a bajnoki szezon során terheli az
egyesületet.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az egyesület teljes mértékben együttműködik a Magyar Vízilabda Szövetség iránymutatásával, ahogy tette ezt az előző években is. Legfőbb célként az utánpótlás
bázis fejlesztése került kitűzésre, amellyel szoros kapcsolatban áll a feltételek javítása és a szakemberek munkájuk arányában történő megfelelő bérezése. Az előző
évadban sikeresen véghezvitt program nagy mértékben segítette a feltételeket az idei kérelem pedig a szakemberek díjazását helyezte előtérbe. Ezzel együtt a
versenyzőknek minél magasabb szintű támogatást szeretne nyújtani abban a tekintetben, hogy azon elemek amelyek a korábbi évadok során önköltséges alapon
voltak teljesíthetőek, a programba való bevonással az egyesület által legyenek finanszírozva. Ennek köszönhetően a versenyzők sokkal nagyobb számban tudnak
részt venni ezeken az eseményeken amelyből az utánpótlás bázis növelésével az egész magyar vízilabda profitálhat majd, beleértve a régió gyermekeire gyakorolt
társadalmi hatásokat is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A program legfontosabb gazdasági hatása az a pótlólagos bevétel amit az egyesület a támogatásból kap, ennek következtében javulnak az anyagi körülményei.
Ezeket az összegeket a játékosok és az egyesület lehetőségeinek kibővítésére fordíthatják. Továbbá a ki nem használt forrásokat a gazdaságba történő
visszajuttatásával a régió és a város GDP-jének növeléséhez is hozzájárul. A társadalmi hatások közé sorolható számtalan dolog, ám a legfontosabb a gyerekek
létszámának növelése valamint a sport megismerése. Ezáltal a gyermekeknek egy nagyobb hányada fogja szabadidejét sportolással tölteni egyéb elfoglaltságok
helyett. Ez a "sportosítás" a köznevelésnek is nagy segítséget nyújt, mivel a sportolás a fiatalokat az egészségtudatos életmódra neveli, amely növeli az órákon
tanúsított figyelem mértékét. Az egyesületben foglalkoztatott fiatalok megtanulnak csapatban dolgozni, valamint elsajátítják a sportban fontos kötött szabályokat és
viselkedési normákat is, közösségük hasznos tagjai lesznek.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Valkai Zsuzsanna

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)

N

Normál

174

12

122 000 Ft

34 160 Ft

1 873 920 Ft

174

12

122 000 Ft

34 160 Ft

1 873 920 Ft

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

Valkai Zsuzsanna

Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése
Edző

Végzettség

Középfokú

Indoklás

A gyerekek megfelelő szakmai felkészítéséhez a magas
színvonalú edzői munka elengedhetetlen.

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)

922 691 Ft

9 512 Ft

19 025 Ft

951 229 Ft

951 229 Ft

1 892 945 Ft

1 902 457 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

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

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

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.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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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

14

0

1

Gyermek leány

1

0

0

Serdülő fiú

0

0

0

Serdülő leány

0

0

0

Ifjúsági fiú

0

0

0

Ifjúsági leány

0

0

0

Összesen

15

0

1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Sportfelszerelés

Korosztály

Megnevezés

Gyermek fiú

M.
e.

Páncélúszó

db

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

30

7 000 Ft

210 000 Ft

30

7 000 Ft

210 000 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

Kistarcsa Városi Sportuszoda

Ingatlan
típusa

Korosztály

Uszoda

Bérleti díj / óra (Ft)

Gyermek fiú

Igénybevett
órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

10 000 Ft

17

6

1 020 000 Ft

10 000 Ft

17

6

1 020 000 Ft

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

Új?

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Valkai Ferencné

N

EKHO

174

12

73 000 Ft

14 600 Ft

1 051 200 Ft

Valkai Zsuzsanna

N

Normál

174

0

122 000 Ft

34 160 Ft

0 Ft

348

12

195 000 Ft

48 760 Ft

1 051 200 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Sportszakember neve

Beosztás

Képesítés

Születési idő

Foglalkoztatott
korosztály

Valkai Ferencné

Edző

Középfokú szakir.

1957-06-12

Gyermek fiú

Valkai Zsuzsanna

Edző

Középfokú szakir.

1989-06-29

Gyermek fiú

2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
Helyszín
Belföldi

Negyedév

Korosztály

2016. 04. 01. - 2016. 06. 30.

Gyermek fiú

Tervezett ráfordítás
1 000 000 Ft

2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat
Személyszállítási költségek típusa

Korosztály

Egy évadban igénybevétel összesen

Egységár

Összesen

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km

Gyermek fiú

2088

260 Ft

542 880 Ft

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km

Gyermek fiú

250

260 Ft

65 000 Ft

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km

Gyermek fiú

250

260 Ft

65 000 Ft
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

210 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

672 880 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 020 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

1 051 200 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

4 054 080 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 637 422 Ft

37 499 Ft

74 998 Ft

3 749 919 Ft

416 658 Ft

4 129 078 Ft

4 166 577 Ft

2015-12-04 11:29
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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

2015-12-04 11:29
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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

2015-12-04 11:29
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Versenyeztetés
A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Gyermek fiú

Részvételi,
nevezési díjak

50 000 Ft

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

150 000 Ft

Tagsági díj

0 Ft

Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre
kerülő díjak

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

200 000 Ft

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)

179 445 Ft

1 850 Ft

3 700 Ft

184 995 Ft

20 555 Ft

203 700 Ft

205 550 Ft

2015-12-04 11:29
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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

19 025 Ft

19 025 Ft

9 512 Ft

28 537 Ft

Utánpótlás-nevelés

74 998 Ft

74 998 Ft

37 499 Ft

112 497 Ft

Versenyeztetés

3 700 Ft

3 700 Ft

1 850 Ft

5 550 Ft

Összesen

97 723 Ft

146 584 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A közreműködő végzi a következő feladatokat: sportfejlesztési program elkészítése, a pályázati dokumentáció
összeállítása, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése, kapcsolattartás a jóváhagyó és az ellenőrző
szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítésa, a támogatási igazolás iránti
kérelem benyújtása, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítése.

Utánpótlás-nevelés

A közreműködő végzi a következő feladatokat:sportfejlesztési program elkészítése, a pályázati dokumentáció
összeállítása, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése, kapcsolattartás a jóváhagyó és az ellenőrző
szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítása, a támogatási igazolás iránti
kérelem benyújtása, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítése.

Versenyeztetés

A közreműködő végzi a következő feladatokat:sportfejlesztési program elkészítése, a pályázati dokumentáció
összeállítása, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése, kapcsolattartás a jóváhagyó és az ellenőrző
szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítása, a támogatási igazolás iránti
kérelem benyújtása, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítése.

2015-12-04 11:29
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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: Kistarcsa, 2015. 12. 04.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Fehérné Mokos Katalin (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.
Kelt: Kistarcsa, 2015. 12. 04.
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Horkai-nyilatkozat
Elfogadom az alábbi nyilatkozatot
Alulírott Fehérné Mokos Katalin, mint a V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesület (2143, Kistarcsa Ifjúság tér 1..), adószám: 18719985-1-13) nevében
kötelezettségvállalásra jogosult elnök
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: Kistarcsa, 2015. 12. 04.
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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

0 Ft

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)
0 Ft

Kelt: Kistarcsa, 2015. 12. 04.
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 12:24:01

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:
2015-04-10 12:25:04

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:
2015-04-10 15:14:53

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:
2015-04-30 09:21:54

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

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2015-10-05 15:57:26

Egyéb dokumentumok

Kelt: Kistarcsa, 2015. 12. 04.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

2

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

Felújítás

2

0

0%

1

0%

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

48

41

-15%

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

922 691 Ft

9 512 Ft

19 025 Ft

951 229 Ft

951 229 Ft

1 892 945 Ft

1 902 457 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 637 422 Ft

37 499 Ft

74 998 Ft

3 749 919 Ft

416 658 Ft

4 129 078 Ft

4 166 577 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

179 445 Ft

1 850 Ft

3 700 Ft

184 995 Ft

20 555 Ft

203 700 Ft

205 550 Ft

Összesen

4 739 559 Ft

48 861 Ft

97 723 Ft

4 886 143 Ft

1 388 441 Ft

6 225 723 Ft

6 274 584 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2015-12-04 11:29

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
30 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (15 darab)
Címpéldány vagy aláírás minta
vuk_alairasicimpeldany_1428661504.jpg Szerkesztés alatt, 600 Kb, 2015-04-10 12:25:04)
d4348ea186f65986cdcb6f65fcf37b877286bd7dbae7858440b12fe95e0d5e6a
Egyéb dokumentumok
edzok_vegzettsege_1428661809.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-10 12:30:09) 1a401d39df3d982a7a011f8d9b884e344ba036ec6428ff5950c7203b7f073240
vuk_helyzetelemzes_swot_1444051012.pdf Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2015-10-05 15:16:52)
bc6b3eb71a38d5f03822b84b86730e00cc0b411f6a221e473625483a4a416ebf
edzok_vegzettsege_valkayfne_1444053420.pdf Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2015-10-05 15:57:00)
1a401d39df3d982a7a011f8d9b884e344ba036ec6428ff5950c7203b7f073240
valkai_zsuzsa_bizonyitvany_1444053446.pdf Hiánypótlás melléklet, 716 Kb, 2015-10-05 15:57:26)
1649ff46e641e2eba55fabd0e6f1833d90713bab3cf58b91ccbe333d5346bb04
utanpotlas-nevelesjogcim_reszletez_1429717085.pdf Szerkesztés alatt, 331 Kb, 2015-04-22 17:38:05)
5c97910c89e5267f36ca6be466c9a2b6322cc653c0785ebaf73938cea65cfe8d
nevezesikoltsegek_reszletezes_1429717342.pdf Szerkesztés alatt, 186 Kb, 2015-04-22 17:42:22)
cf47778dfbd8e4cc62f3ea22a8dd87a5bff98eeb1eb47505b08db24cd1d65242
utanpotlas-nevelesjogcimek_reszlet_1429776325.pdf Szerkesztés alatt, 333 Kb, 2015-04-23 10:05:25)
a3ea9bc49c61fb7f2f5e97b7169a07464a726e0a074ffd00b1ba284d7844ec1c
osszesito_reszletezes_1429776578.pdf Szerkesztés alatt, 178 Kb, 2015-04-23 10:09:38)
ed5a53903b1e5b257e68d34c57ca8e42852d6cd67c5c695e12961bc6c50bfbdb
edzotabor_reszletezo_1430317830.pdf Szerkesztés alatt, 646 Kb, 2015-04-29 16:30:30)
6b9ebfaa886e0205e5b5a4f2b3ca4c77c97965685bc3bdaa16b239fb4cf88ef9
Nyilvántartó hatóság igazolása
birosagikivonat_20150415_2015.apri_1430130241.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-27 12:24:01)
42faa723eb870fb31c7b9588a9c5158b43e1cb01ebf9c0376aa9e9494e2e5858
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mkbnetbankarbusiness_1430378514.pdf Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2015-04-30 09:21:54)
b1b2fd36718449c647773b80f3cf35ac0f6ed88292e7dcdc193d823adc160cd8
bankiutalas_20150427_tao25000_te-_1430130280.pdf Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2015-04-27 12:24:40)
6fc629074a20cf9050a1125625d0635b5d5820b36f2c22a162cc931a7e4671ed
bankiutalas_20150415_tao10000_vuk_1429868681.pdf Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2015-04-24 11:44:41)
e2240bc7f3d42477d8829560a1063b599220dd89fa703ffed00f950595adee8a
Köztartozásmentes adózó
nav0_2015.04.11.adatbazis-lekerde_1428671693.pdf Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2015-04-10 15:14:53)
2e58cee0280cee09fb58ceb7ae92d1608486f128ef519a1b79e261cbf9cde143
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