
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Velencei-tavi Úszó és Vízilabda Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  VUV

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  18409167-1-42

Bankszámlaszám  10702019-67983751-51100005

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1174  Város  Budapest

Közterület neve  Ősrepülő  Közterület jellege  utca

Házszám  32/C  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1174  Város  Budapest

Közterület neve  Ősrepülő  Közterület jellege  utca

Házszám  32/C  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 498 93 72  Fax  -

Honlap  https://www.facebook.com/VelenceSportegyesulet E-mail cím  zcsengodi@hotmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Csengődi Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 498 93 72  E-mail cím  zcsengodi@hotmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Csengődi Zoltán +36 30 498 93 72 zcsengodi@hotmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Újhegyi Uszoda és Strand X. kerületi Önkormányzat Kőbányai Sportközpont 6 óra Felk. és versenyeztetés

Balatonfüred Sportszervezet Sportszervezet Változó Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2012-11-21

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2012-11-21

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  2012-11-21

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 4,6 MFt 4,7 MFt 4,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 15 MFt 4,517388 MFt 14,456 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 19,6 MFt 9,217388 MFt 19,256 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,016 MFt 1,31 MFt 7,57 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 10,652 MFt 10 MFt 11 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,6 MFt 0,8 MFt 0,85 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,035 MFt 0,04 MFt 0,04 MFt

Összesen 13,303 MFt 12,15 MFt 19,46 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 9,96 MFt 3,986 MFt 8,324 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 2 192 893 Ft 43 858 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 316 956 Ft 66 339 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 990 596 Ft 119 812 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 60 453 Ft 1 209 Ft

Versenyeztetés 782 861 Ft 15 657 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk jelenlegi helyzetére a fejlődés jellemző. Az edzések jelenleg a MOM Sport Uszoda és Sportközpontban zajlanak és ez a helyszín alkalmas
körülményeket biztosít sportolóink számára. A fejlesztést követően terveink szerint ez a fejlődés fog folytatódni és ezzel a magyar vízilabda értékét tudja növelni
szervezetünk. A programban elsősorban az utánpótlás-nevelésre koncentrál egyesületünk és ehhez szorosan kapcsolódik csapataink versenyeztetésével történő
megfelelő bánásmód. Ennek köszönhetően versenyzőink szép eredményeket érhetnek el. Igyekszünk a támogatás által fejleszteni csapatunkat és bízunk benne,
hogy saját jogon felkészített és indított csapatunk megállja a helyét a választott bajnokságban és méltóak leszünk a magyar vízilabda sport hagyományaihoz. Jelentős
összeg a vízfelület bérlésére fordítódik, hiszen az egyesület nem rendelkezik saját medencével. Ezeket a költségeket az egyesület a programba való benyújtással
szeretné fedezni, hogy a sportolóknak minél kevesebb költségük legyen az évad során. Célunk ugyanis a minőségi vízilabda utánpótlás kialakítása. Éppen ezért
Egyesületünk támogatja a vízilabdázás infrastrukturális helyzetének javítását, amely elengedhetetlen feltétele, hogy a Közép-Dunántúlon is minőségi vízilabdabázis
alakulhasson ki. Ennek céljából pénzügyi forrásokkal járulunk hozzá az Egyesület által bérelt vizes komplexum bővítéséhez, mely kültéri medence fedésként, bővítő
beruházásként valósul meg a medencét magában foglaló ingatlanon, így egész évben kihasználható lesz a tanuszoda. Továbbá szintén anyagi forrásaink
felhasználásával kívánunk beruházni egy edzőtábor központba, amennyiben erre igény mutatkozik a vízilabda utánpótlás csapatok részéről. Továbbá a Velenceplus
Kft. által építendő uszoda öneröjének javítására, a sportkomplexum létrejöttének elősegítése céljából Egyesületünk – a Velenceplus Kft. jóváhagyott pályázatának
köszönhetően az Egyesülethez beérkezett kiegészítő támogatásokkal – hozzájárulni kíván a fent említett uszodaépítkezés megvalósításához. Célunk, hogy Velencén
és környékén jelentkező vízilabda sport iránti utánpótlás igénynek megfelelően, minél korábban elkészülhessen az uszoda beruházás. Hisszük , hogy ezen
elképzelések jelentősen hozzájárulnak a vízilabda utánpótlás bázis kialakításához térségünkben is. 

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

Nem releváns. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2016/17-es utánpótlás-nevelési program beosztása a következőképpen fog alakulni. A szakmai munkatársak bérei, munkájukkal arányosan az évad során egyenlő
mértékben elosztva 12 hónapon keresztül kerül kifizetésre. Ugyanez vonatkozik a bérekre és a juttatásokra is. A tavalyi és a tavaly előtti fejlesztési programokban
lefektettük mindazokat az alapvető célokat, amelyekhez folyamatosan igazítjuk a tevékenységünket. A sportfelszerelések beszerzését két ütemben fogja véghez vinni
a szervezet. Azon eszközök amelyek a bajnoki évad során elengedhetetlen fontosságúak azokat még a szeptemberi szezonkezdet előtt, a további, nagyobb értékű
elemek beszerzésére azonban csak a felkészülési időszakban kerül majd sor, hiszen addigra fogja tudni a szervezet a megfelelő támogatásokat összegyűjteni. A
szervezési és szállítási díjak a mérkőzések ütemével együtt kerülnek kiegyenlítésre. A nevezési díjak azonban egy összegben történnek befizetésre az MVLSZ
számára. 

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

Egyesületünk sportfejlesztési programja teljes mértékben összhangban dolgozik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájával. Az Egyesületünk primer
tevékenységei azokon a szakmai célkitűzéseken alapszanak, amelyeket a Szövetség koncepciója is meghatároz. Ennek megfelelően törekszünk a vízilabdasport
népszerűségének növelésére, a sportág eredményességének fenntartására és az egészséges életmód terjesztésére a vízilabdázáson keresztül. Az alapvető
törekvések legfontosabb eszközei az utánpótlás nevelés, edzők továbbképzése, illetve az edzések folyamatos, színvonalas megtartása valamint megfelelő
bérezésben részesítése. Ezen belül is fokozott figyelem fordítása az utánpótlás bővítésére. A növekedés mellett kívánatos állapot, a gyarapodó csapatok fokozódó
eredményessége is. Szeretnénk, ha felnőtt csapataink fel tudnák venni a versenyt a hazai élvonallal, továbbá, ha fiatal csapataink ütőképessé válnának az utánpótlás
bajnokságokon. 

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

A program megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat von maga után. A sportágat már űző fiatal játékosok példaképként is tekinthetnek a felnőttekre. Ezeknek
következtében pedig létrejön egy társadalmi csoportosulás, akik jelenlétükkel és anyagiakkal is támogatják az egyesületet a továbbiakban. Az utánpótláskorú fiatalok
megtanulják a sport legfontosabb értékeit, a küzdést, az akarást és a kitartást. A rendszeres sport okán egészséges életmódot folytatnak. A kockázat a fiatal sportolók
elmaradásában rejlik. Napjainkban egyre többen választják a szabadidő passzív eltöltését a testmozgás helyett. Azonban az egészséges életmód tudatosításával és
toborzóprogramok szervezésével ez a kockázat minimalizálható. A sikeres program a sportszergyártó cégekre is pozitív hatást gyakorol, hiszen nő a kereslet az
általuk forgalmazott termékek iránt. Amennyiben az egyesület nem részesül a kellő támogatásban, az nagyban visszavetheti a sportszergyártók gazdasági
teljesítményét.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve 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)

Csengődi Zoltán N EKHO 168 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Major Péter N EKHO 84 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

252 24 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Sportszakember
neve

Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat

kiállítójának neve

Szak Végzettsé
g

Indoklás Végzettséget
igazoló

dokumentum

Csengődi Zoltán Elnök Semmelweis
Egyetem
Testnevelési és
Sporttudományi Kar
(TF)

Úszás Sportedző Az elnöki pozíció betöltője elengedhetetlen
szereplője az egyesületünknek. Minden fontos,
az egyesület működéséhez tartozó feladatot
kell kezelnie és összefognia.

Major Péter Technikai vezető Semmelweis
Egyetem
Testnevelési és
Sporttudományi Kar
(TF)

Vízilabda Sportedző A Technikai vezető az egyesület szakmai
feladatait koordinálja.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

2 127 107 Ft 21 929 Ft 43 858 Ft 2 192 893 Ft 2 192 893 Ft 4 363 858 Ft 4 385 787 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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)

Sporteszközök Versenylabda db 5 15 000
Ft

75 000 Ft

Sporteszközök Vízilabda db 10 15 000
Ft

150 000 Ft

Egyéb Mobil Klíma db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Uszodai berendezések,
felszerelések

Játékos cserepad db 2 500 000
Ft

1 000 000 Ft

Uszodai berendezések,
felszerelések

Pályaelválasztó kötélzet (33,3 m-es
medence)

db 1 165 000
Ft

165 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

GoPro kamera db 1 120 000
Ft

120 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Fényképezőgép db 1 120 000
Ft

120 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Honlap fejlesztés db 1 880 000
Ft

880 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Honlap karbantartás / hónap db 12 40 000
Ft

480 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Kamera (analóg, digitális) db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Kamera állvány db 1 20 000
Ft

20 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Külső merevlemez db 1 25 000
Ft

25 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Laptop db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Projektor db 1 250 000
Ft

250 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Televízió (síkképernyős 102 cm) db 1 130 000
Ft

130 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Vetítővászon db 1 60 000
Ft

60 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Számítógép (asztali) db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Monitor (asztali szgéphez) db 1 40 000
Ft

40 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Egér (optikai, wireless) db 1 4 000 Ft 4 000 Ft

Informatikai, műszaki
berendezés

Nyomtató (multifunkcionális) db 1 300 000
Ft

300 000 Ft

Sportfelszerelés, ruházat Hátizsák db 15 8 000 Ft 120 000 Ft

4 639 000 Ft
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2016/17 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)

3 217 447 Ft 33 170 Ft 66 339 Ft 3 316 956 Ft 1 421 553 Ft 4 705 339 Ft 4 738 509 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

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

Nem

2016/17 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

2016/17 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése

Tényleges csapatok
száma

Látens csapatok
száma

Elméleti gyereklétszá
m

Tényleges
gyereklétszám

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

1 1 40 17 1 17

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 0 0

Gyermek leány 0 0

Serdülő fiú 11 0

Serdülő leány 0 0

Ifjúsági fiú 6 1

Ifjúsági leány 0 0

Összesen 17 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés,
ruházat

Fürdőköpeny db 17 17 000 Ft 289 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Vízilabda sapka (garnitúra) szett 2 170 000 Ft 340 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Páncélúszó db 17 8 000 Ft 136 000 Ft

36 195 000 Ft 765 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák
száma / hét

Hetek száma Bérleti díj összesen (Ft)

Uszoda, teljes
medence

Ifjúsági fiú 30 000 Ft 4 24 2 880 000 Ft

30 000 Ft 4 24 2 880 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember megnevezése Korosztály Új? Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Major Zoltán Ifjúsági fiú N EKHO 84 12 110 000 Ft 22 000 Ft 1 584 000 Ft

84 12 110 000 Ft 22 000 Ft 1 584 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Sportszakember neve Munkakör Edzett
csapatok

száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló

okirat kiállítójának neve

Szak Végzettség Melléklet

Major Zoltán Edző 1 Semmelweis Egyetem
Testnevelési és
Sporttudományi Kar (TF)

Vízilabda Edző

2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás

Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 17 4 15 000 Ft 1 020 000 Ft

2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Úti cél Személyszállítási költségek típusa Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen

Bajnoki mérkőzés Busz kicsi (<20 fő) 700 km 250 Ft 175 000 Ft

Edzőtábor belföld Busz nagy (>20 fő) 150 km 350 Ft 52 500 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 765 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 227 500 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 880 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 020 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 584 000 Ft

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

Összesen 6 476 500 Ft

2016/17 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)

5 810 878 Ft 59 906 Ft 119 812 Ft 5 990 596 Ft 665 622 Ft 6 596 312 Ft 6 656 218 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

Magyar Vízilabda Szövetség - Felsőfokú szakirányú
edzőképzés

240 000 Ft 0 Ft 240 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot
tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési
programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági
rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra

Képzés megnevezése Indoklás

Magyar Vízilabda Szövetség - Felsőfokú szakirányú
edzőképzés

A vízilabda edzőképzés létfontosságú az egyesület fejlődése szempontjából, hiszen a szakmai munka
különös fontossággal bír a szervezet életében. A Magyar Vízilabda Szövetség által kidolgozott
edzőképzés a magyar vízilabda életét több szempontból is segíti ezért fontos, hogy minél több magyar
edző kapjon lehetőséget ezen képzések teljesítésére.

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

58 640 Ft 605 Ft 1 209 Ft 60 453 Ft 181 360 Ft 241 209 Ft 241 814 Ft
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Versenyeztetés

A 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Korosztály Részvételi,
nevezési díjak

A versenyez- 
tetéssel

kapcsolatos
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Verseny- 
engedélyek,

játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

Ifjúsági fiú 60 000 Ft 700 000 Ft 0 Ft 0 Ft 86 360 Ft 0 Ft 846 360 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

759 375 Ft 7 829 Ft 15 657 Ft 782 861 Ft 86 985 Ft 862 017 Ft 869 846 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 43 858 Ft 43 858 Ft 21 929 Ft 65 787 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

66 339 Ft 66 339 Ft 33 170 Ft 99 509 Ft

Utánpótlás-nevelés 119 812 Ft 119 812 Ft 59 906 Ft 179 718 Ft

Szakképzés 1 209 Ft 1 209 Ft 605 Ft 1 814 Ft

Versenyeztetés 15 657 Ft 15 657 Ft 7 829 Ft 23 486 Ft

Összesen 246 875 Ft  370 313 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 megvalósítása, a támogatási igazolás iránti
kérelem benyújtása, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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.

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.

Szakképzés 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.
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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: Budapest, 2017. 04. 14.

be/SFPMOD01-01087/2016/MVLSZ

2017-04-14 21:52 16 / 23



Nyilatkozat 2

Alulírott Csengődi Zoltán (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: Budapest, 2017. 04. 14.
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Horkai-nyilatkozat

 Elfogadom az alábbi nyilatkozatot

Alulírott Csengődi Zoltán, mint a Velencei-tavi Úszó és Vízilabda Egyesület (1174 Budapest, Ősrepülő utca 32/C ), adószám: 18409167-1-42) 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 során megismertem és az abban foglaltak szerint az MVLSZ

által szerevezett sportvezetők képzésére a legalább egy főt beiskolázok.

Nyilatkozom továbbá, hogy a 2016/2017 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: Budapest, 2017. 04. 14.
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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 2016. július 1. - 2017. 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 2016. július 1. és 2017. 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 Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2014 0 Ft HUF nem releváns 62 436 000 Ft

2015 0 Ft HUF nem releváns 62 436 000 Ft

2016 2 160 000 Ft HUF TAO-LCST (MNB középárfolyam, 2016.04.26.) 60 276 000 Ft

2 160 000 Ft 185 148 000 Ft

Kelt: Budapest, 2017. 04. 14.

be/SFPMOD01-01087/2016/MVLSZ

2017-04-14 21:52 19 / 23



Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-03-02 11:24:39

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-06-23 13:27:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-02-28 17:15:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-03-02 11:24:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-06-23 16:33:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 23:44:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 20:16:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-06-23 16:33:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 23:35:18

Mellékletek

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

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

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

(52 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

Csengődi Zoltán végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Major Péter végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Major Zoltán végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Kelt: Budapest, 2017. 04. 14.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0 2 2 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 0 1 0%

Edzőtáborok száma db 0 1 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 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 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 0 0 0%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 6 10 67%

U16 fő 0 11 14 27%

U15 fő 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%

0 0 0 0 0 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 2 127 107 Ft 21 929 Ft 43 858 Ft 2 192 893 Ft 2 192 893 Ft 4 363 858 Ft 4 385 787 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 3 217 447 Ft 33 170 Ft 66 339 Ft 3 316 956 Ft 1 421 553 Ft 4 705 339 Ft 4 738 509 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 217 447 Ft 33 170 Ft 66 339 Ft 3 316 956 Ft 1 421 553 Ft 4 705 339 Ft 4 738 509 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

5 810 878 Ft 59 906 Ft 119 812 Ft 5 990 596 Ft 665 622 Ft 6 596 312 Ft 6 656 218 Ft

Képzés 58 640 Ft 605 Ft 1 209 Ft 60 453 Ft 181 360 Ft 241 209 Ft 241 814 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 58 640 Ft 605 Ft 1 209 Ft 60 453 Ft 181 360 Ft 241 209 Ft 241 814 Ft

Versenyeztetés 759 375 Ft 7 829 Ft 15 657 Ft 782 861 Ft 86 985 Ft 862 017 Ft 869 846 Ft

Összesen 11 973 447 Ft 123 439 Ft 246 875 Ft 12 343 760 Ft 4 548 413 Ft 16 768 735 Ft 16 892 174 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 10 000 Ft 52 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (16 darab)

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

velence_uve_hp_alairasi_cimpeldany_1466681252.pdf (Hiánypótlás, 44 Kb, 2016-06-23 13:27:32)
a3874d9110e4a5bceed8d6aede39034e7aa1e603d5bae182e59b02042fa95c9d

velencei-tavi_uve_alairasi_cimpelda_1461608813.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-25 20:26:53)
7382ff4fef4ebdaf1295c14371cbf7ef14d75312e4cae959c527276ef1eefe9e

Egyéb dokumentumok

velencei-tavi_uve_edzotabor_2016_20_1461706497.pdf (Szerkesztés alatt, 432 Kb, 2016-04-26 23:34:57)
aaa90070a7c3668a0c31469830d4904aa059f3c1af1ab7febc4449f6b4be3d22

velencei-tavi_uve_2016-2017_tervezo_1461707084.pdf (Szerkesztés alatt, 602 Kb, 2016-04-26 23:44:44)
5c23aa318fbd7d354fcf2cdae05e42c46bcabf74882526c43da76af6abcf06b0

velence_nyilatkozat_major_peter_fog_1466692418.pdf (Hiánypótlás, 23 Kb, 2016-06-23 16:33:38)
01e2098969228bf579555bf31937c1e3568028ac582ebae7c2b70068e6226903

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

velencei-taviuvepmtorvenyszekik_1488450279.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 94 Kb, 2017-03-02 11:24:39)
068d605ccfbb2cd05678015de6a19b3df3e8688f93d582289bf5706aefdb38c4

velencei-tavi_uve_torvenyszeki_kivo_1461681265.pdf (Szerkesztés alatt, 586 Kb, 2016-04-26 16:34:25)
aac582d369fd8bf93fe2d95f3db050815dda6b83f0b6d3e975848e14bd0e483a

(52 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

velencei-taviuvepmigazgatasidij_1488450267.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 178 Kb, 2017-03-02 11:24:27)
412cb4d35b3edfca71f63f6c224fa5de0fff1faaa332407871f2bceba19b9cff

velencei-tavi_uve_igazgatasi_dij_1461867391.pdf (Szerkesztés alatt, 160 Kb, 2016-04-28 20:16:31)
11bd9fa6a61eff5405030b06bfde815dd1bc06bb57aedca80ab7fbc1bc092c7a

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

velencei-tavi_uve_nav0_1461608820.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2016-04-25 20:27:00)
98eec091830ed7ad9d6b1a12bccf4cf3c4c5badd6c7fc75ec8661be4e2a61540

velencei-taviuvepmnav0_1488298558.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 27 Kb, 2017-02-28 17:15:58)
6b07bcfccb8aa1bc195f08add95c2fc1fd0abd111337ad460bc64ff96e836109

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

velencei-tavi_uve_2016-2017_sportpa_1461707062.pdf (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2016-04-26 23:44:22)
37cce05477ad410031327c9c73494accaff6f5fdad271607329f6e07c6b9540a

Major Péter végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

major_peter_1461706664.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 23:37:44) 96be3e745ce84c9cffd9dff716814fefaacd83ef267ab2c744efd93a61e402de

velence_nyilatkozat_major_peter_fog_1466692407.pdf (Hiánypótlás, 23 Kb, 2016-06-23 16:33:27)
01e2098969228bf579555bf31937c1e3568028ac582ebae7c2b70068e6226903

Csengődi Zoltán végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

csengodi_zoltan_1461867383.pdf (Szerkesztés alatt, 869 Kb, 2016-04-28 20:16:23)
66026942f86f622aca7a8643f9776d7bcbd8b251e768c37010db2d5538262b14

Major Zoltán végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

major_zoltan_1461706518.pdf (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2016-04-26 23:35:18) aa287a16c53b762ef4a3ff929a2a5c5636e237d2600a60fdba11c86af11ac175
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