
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Vác Futball Club Kft

A kérelmező szervezet rövidített neve  Vác FC

Gazdálkodási formakód  113

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Visszaigénylés

Utánpótlás  Nem releváns  Képzés  Visszaigénylés

Tagsági azonosítószám  3854

A kérelmező jogállása  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 NB II-es felnőtt  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  23357815-2-13

Bankszámlaszám  14100000-19999949-01000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás saját bevétel

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Fejlesztett ingatlan esetén önkormányzat, egyéb tárgyi jogcímen saját bevétel.

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás saját bevétel

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

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2600  Város  Vác

Közterület neve  Stadion  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  2600  Város  Vác

Közterület neve  Stadion  Közterület jellege  utca

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 576 50 20  Fax  

Honlap  www.vacfc.com/tao-tamogatas  E-mail cím  info@vacfc.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Orbán Levente

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  Ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 576 50 20  E-mail cím  levente.orban@vacfc.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Orbán Levente +36 30 576 50 20 levente.orban@vacfc.com

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Dunaferr Aréna Nagy f.p. 2400
Dunaújváros
Eszperántó u.
6

316/2 3540
m2

Bérelt 20 75 000 Ft 10

Dunakeszi Magyarság
Sportpálya

Nagy f.p. 2120
Dunakeszi
Fő út
145

1112 110x70 Bérelt 12 60 000 Ft 1

Dunakeszi Magyarság
Sportpálya

Nagy mf.p 2120
Dunakeszi
Fő út
145

1112 105x68 Bérelt 20 30 000 Ft 2

Egyéb beruházások indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Dunaferr Aréna Az NBII-es felnőtt futballcsapatunk 2016. júliusától kezdődőleg a Váci Stadion infrastruktúrális hiányosságai miatt Dunaújvárosban játsza hazai
mérkőzéseit, a versenyek alkalmaira bérelt Dunaferr Arénában. A mérkőzésekre alkalmi bérleti díjat fizetünk, aminek átlag tíz hónapra lebontott
értéke 1,5 millió Ft/hó.

Dunakeszi Magyarság Sportpálya A Váci Stadion centerpályájának állandó terhelése miatt kénytelenek vagyunk nyáron egy hónapig a Dunakeszi Magyarság Sportpályának füves
nagypályáján lejátszani felkészülési mérkőzéseinket és az azt megelőző edzéseket a helyszínen tartani.

Dunakeszi Magyarság Sportpálya A Váci Stadion területén nincs nagy műfüves pálya, ezért télen az edzéseink egy részét és a felkeszülési mérkőzéseket a Dunakeszi Magyarság
Sportpályának műfüves nagypályáján vagyunk kénytelenek lejátszani, és az azokat megelőző edzéseket a helyszínen tartani.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 100 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 7,35 MFt 87 MFt 80 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 51 MFt 500 MFt

Egyéb támogatás 12,129 MFt 7,464 MFt 20 MFt

Összesen 19,479 MFt 145,464 MFt 700 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 68,717 MFt 123,836 MFt 155,724 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 4,5 MFt 11 MFt

Anyagköltség 1,372 MFt 5,35 MFt 6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 20,678 MFt 47,792 MFt 50,52 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3,231 MFt 6,652 MFt 7,44 MFt

Összesen 93,998 MFt 188,13 MFt 230,684 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 34 535 026 Ft 690 701 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

36 001 737 Ft 720 035 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

506 816 491 Ft 10 136 330 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 1 015 229 Ft 20 305 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1899. november 28-án alakult meg a klub Váci SE néven. A Váci SE később Váci Dolgozók TK néven 1948-ban bekerült a Magyar Profi Futball Ligába, miután 1913-ban és 1924-ben
megnyerte a regionális bajnokságot. A professzionális ligába kerülve ismét Vác FC-ként huzamosabb ideig játszott az első osztályban, majd egy ideig a másodosztályba esett vissza, 1987-ben
pedig ismét megnyerve a másodosztályú bajnokságot, visszajutott az első osztályba. A Vác FC fénykora a kilencvenes évekre esett, amikor a Samsung szponzorálta a csapatot. Abban az
időben a klub Vác FC-Samsung néven működött, és 1994-ben megnyerte a Nemzeti Bajnokságot. 1992-ben és 1993-ban szintén helyezett volt az első osztályban. A Vác FC számos európai
bajnokságban is részt vett. Az UEFA Bajnokok Ligájában az 1994-1995-ös szezonban, az UEFA kupában 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 szezonokban, és az Kupagyőztesek Európa
Kupájában 1995-1996-ban. A klub illusztris múltjából látható, hogy a megfelelő partnerekkel és kereskedelmi segítséggel, a Vác FC újra meghatározó tagja lehet a magyar labdarúgás
élvonalának. A 2013-ban történt tulajdonos váltás után a Pest Megyei Első osztályú bajnokságot, majd a következő évben az NBIII-as bajnokságot is megnyerve, feljutottunk az NBII-be, ahol
idén nagyon jól szerepelünk. A Vác FC tulajdonosa jelenleg John Peter Marshall, aki messzemenőkig biztosít mindent a zökkenőmentes működés érdekében. A sportszervezet által használt
stadion Vác Város Önkormányzatának tulajdonában van, melyet térítésmentesen biztosít a csapat számára. A stadion két élőfüves, egy ¾-es és egy kézilabdapálya méretű műfüves pályából,
egy öltöző és iroda épületből, valamint egy 8.000 néző befogadására alkalmas nézőtérből áll. A stadion üzembentartója a Váci Önkormányzat által megbízott Váci Sport Nonprofit Kft, mely
gazdasági szervezetnek nincs sportpályák kezelésére alkalmas gépparkja, így küzdőtereink nincsenek megfelelő állapotban. Sajnos a létesítmény továbbra sem felel meg a 2017/2018-as
NBII-es bajnokság licenc előírásainak, így mindenképp szeretnénk végrehajtani egy stadion felújítást, mint azt már 2016-ban jeleztük. A Vác FC utánpótlás csapattal pillanatnyilag nem
rendelkezik, a kötelezően előírt utánpótláscsapatokat a Vác VLSE együttműködési megállapodás alapján működteti a megfelelő korosztályokban és bajnokságokban. A két sportszervezet
egymástól függetlenül szándékozik benyújtani Sportfejlesztési programot a 2017/2018-as TAO Pályázati időszakra. 

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

Vác Város Önkormányzatának tulajdonában levő létesítményünk a Vác Városi Stadion sajnos nem felel meg a 2017/2018-as NBII-es bajnokság infrastruktúrára vonatkozó licenc előírásainak.
Annak érdekében, hogy a már elkészített terveket engedélyeztetés után meg tudjuk valósítani az új klubház, fedett lelátó és egyéb felújítások tekintetében, és ezáltal jövőben is az NBII-es
bajnokságban szerepelhessünk, mindenképp szükséges egy mielőbbi MLSZ határozat, aminek alapján elkezdhessük a munkáinkat. Jelen pályázatunkban szeretnénk támogatást nyerni a
stadionunk felújítására, ami lehetővé teszi, hogy hazai környezetben is rendezhessünk bajnoki mérkőzéseket és ne kelljen hosszú távon, egy városunktól távol eső helyszínen, így
Dunaújvárosban ’’hazai’’ mérkőzést rendeznünk. Terveink szerint a szükséges engedélyek beszerzése és a tervek elkészülte után 2017 nyaráb kezdenénk el a munkálatokat, melyet 2018-ban
szeretnénk befejezni. A tavalyi 600 millió Forintos stadion felújítási igényünk önrészét Vác Város Önkormányzata határozatban biztosítja, ezért elengedhetetlen, hogy a 2016. decemberében
45 millió Forint tervezési munkálatokra vonatkozó határozat most mielőbb kiegészülhessen az eredeti tervösszeg mértékéig. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2017.07.01 – 2018.06.30. Folyamatos felhasználás, negyedéves előrehaladási jelentési kötelezettséggel Önkormányzat és MLSZ felé. 

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

A Magyar Labdarúgó Szövetség alapvető stratégiai céljaihoz igazodva jelen Sportfejlesztési programunkkal is szeretnénk hozzájárulni a Magyar Labdarúgás felemelkedéséhez. Új
sportfelszerelések és sporteszközök vásárlásával javítani kívánjuk a labdarúgóink képzését és felkészítését a bajnoki és kupamérkőzésekre. A stadionunk öltöző és irodaépületének
felújításával el kívánjuk érni, hogy sportolóink, edzőink, irodai alkalmazottaink és vendégeink otthonosan érezzék magukat az épületben és korunk elvárásainak megfelelő körülmények között
tudják tevékenységüket végezni, továbbá kifogástalan lehetőséget szeretnénk kínálni a Vác Város Labdarúgó Sportegyesületből kiöregedő fiatal labdarúgók számára a felnőtt labdarúgók közé
történő belépéskor, hogy értékeinket a váci labdarúgás számára megtartsuk. A LED rendszerű reklámtáblák vásárlásával lehetőséget kívánunk teremteni a hirdetni szándékozó cégeknek
szponzorálási tevékenységgel egybekötve természetesen, ezzel is növelve bevételeink forrásait. Sportegészségügyi fejlesztéseinkkel szeretnénk elérni a sérülések számának és súlyának
csökkentését, növelve emellett a sportolóink teljesítményét. Alkalmazottaink képzésével szándékunkban áll a szakmai felkészültségük növelése, hogy minél magasabb színvonalon legyenek
képesek segíteni egymás munkáját és labdarúgóink sportolói tevékenységét. A stadion rekonstrukcióval szeretnénk elérni, hogy a mérkőzéseinkre kilátogató közönség minél komfortosabb
környezetben és otthonosan érezze magát, amitől természetesen a nézőszám emelkedését is reméljük. Összességében jelen Sportfejlesztési programunkkal szeretnénk elérni, hogy kitűnő
szakmai stábbal, megfelelő minőségű sportfelszerelésekkel, sporteszközökkel, kifogástalan körülmények között rendezzük meg edzéseinket, mérkőzéseinket a támogatók és a nézők
megelégedésére, növelve a labdarúgáshoz tartozó és kapcsolódó szereplők számát. 

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

Amennyiben Sportfejlesztési programunk jóváhagyásra kerül és sikerül megvalósítanunk a benne foglaltakat, akkor egészen biztosan sikerül emelni játékosaink képzésének minőségét és
felkészítésének színvonalát, ezáltal a labdarúgó csapatunk teljesítményét is, a nézők, a támogatók és a szponzorok elvárásainak megfelelően. A pályázat által nyert támogatás összege és a
tulajdonos úr által vállalt önrész, olyan anyagi támogatást jelent, amelyből lehetővé válik számunkra a szükséges és megfelelő minőségű tárgyi eszközök beszerzése. Lehetőségünk lesz a
körülmények olyan szintű fejlesztésére, hogy az vonzerőt jelent majd a nézők, a labdarúgók, a szakvezetők, a szponzorok, a támogatók számára, hiszen egy modern, jól felszerelt,
biztonságos, tiszta sportlétesítménybe szívesen és boldogan megy ki a néző és a szponzor is megtekinteni, egy kifogástalanul előkészített futballpályán, egy izgalmas, lehetőség szerint magas
színvonalú labdarúgó mérkőzést. A támogatási időszak végére el kell érnünk, hogy újra egy olyan társadalmi esemény legyen egy-egy bajnoki labdarúgó mérkőzésünk, melyet a város lakói,
vezetői, vállalkozói és vállalatai mind-mind magukénak éreznek és büszkék lehetnek arra, hogy közösségünknek egy gyönyörű sportlétesítménye és egy remek futballcsapata van, mely méltán
képviseli városunkat az országos bajnokságban.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Vezetőedző Edző UEFA Pro EKHO 160 12 500 000 Ft 100 000 Ft 7 200 000 Ft

Asszisztens edző Edző UEFA A EKHO 160 12 400 000 Ft 80 000 Ft 5 760 000 Ft

Ügyvezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft

Gyúró Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft

Orvos Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 175 000 Ft 0 Ft 2 100 000 Ft

Kapusedző Edző UEFA B EKHO 160 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

Technikai vezető Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft

Erőnléti edző Edző Erőnléti
edző

EKHO 80 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Gyógytornász Egyéb Nem
releváns

Egyéb 80 12 175 000 Ft 0 Ft 2 100 000 Ft

Marketing menedszer Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft

Fotó/videó munkatárs Egyéb Nem
releváns

EKHO 80 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

Irodavezető Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 350 000 Ft 77 000 Ft 5 124 000 Ft

Biztonsági igazgató Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 350 000 Ft 0 Ft 4 200 000 Ft

Asszisztens Egyéb Nem
releváns

Egyéb 120 12 262 500 Ft 0 Ft 3 150 000 Ft

Pályagondnok Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft

Magán autó kiküldetés Egyéb Nem
releváns

Egyéb 160 12 350 000 Ft 0 Ft 4 200 000 Ft

2200 192 4 937 500 Ft 732 000 Ft 68 034 000 Ft

2017/18 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevél azonosítókat!

Pozíció megnevezése Oklevél azonosítója Beszerzés folyamatban

Vezetőedző 105

Asszisztens edző 350

Kapusedző 2611

Erőnléti edző Beszerzés folyamatban...

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

33 498 974 Ft 345 350 Ft 690 701 Ft 34 535 026 Ft 34 535 026 Ft 68 724 701 Ft 69 070 051 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra csom 60 50 000 Ft 3 000 000 Ft

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

Informatikai beruházás számítógép, laptop db 3 300 000 Ft 900 000 Ft

Informatikai beruházás kamera db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Informatikai beruházás fényképezőgép db 1 280 000 Ft 280 000 Ft

Sporteszköz labda db 100 43 000 Ft 4 300 000 Ft

Berendezési eszköz szárítógép db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Pályatartozék eredményjelző (nem beépített) db 1 36 576 000 Ft 36 576 000 Ft

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

Informatikai beruházás nyomtató db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Informatikai beruházás vetítővászon db 1 180 000 Ft 180 000 Ft

Informatikai beruházás televízió db 3 200 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz sorfal db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Sporteszköz rúgófal db 2 35 000 Ft 70 000 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 40 000 Ft 40 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz hordágy db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő póló db 40 14 000 Ft 560 000 Ft

Sportfelszerelés kulacstartó db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kulacs db 50 8 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 4 7 000 Ft 28 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 4 11 000 Ft 44 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 4 60 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés kapusfelszerelés db 4 22 000 Ft 88 000 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe db 3 110 000 Ft 330 000 Ft

Berendezési eszköz szék bírói öltözőbe db 15 37 000 Ft 555 000 Ft

Berendezési eszköz mosógép db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

50 351 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

mérkőzésgarnitúra A Vác Futball Club edzéseihez, illetve a mérkőzések lebonyolításához szükséges sportruházat.

honlap fejlesztés A Vác FC honlapját szeretnénk még dinamikusabbá tenni és ezáltal még több szurkolót, olvasót arra irányítani.

számítógép, laptop Csapatunk adminisztratív munkatársai számára szükségünk van új és megfelelő számítógépekre, amin grafikai, audió és videó szerkesztési
munkákat is el tudjunk végezni a még profibb webes megjelenés céljából.

kamera A Vác FC számára nagyon fontos egy megbízható profi videokamera, ami felbontással és minőséggel képes rögzíteni a mérkőzéseket, valamint az
edzéseken zajló eseményeket, amikből megfelelő szaktudással rendelkező video-szerkesztő promo-filmeket, meccsösszefoglalókat és a szurkolók
számára fontos video-összeállításokat fog készíteni.

fényképezőgép A Vác FC számára nagyon fontos egy megbízható profi fényképezőgép, ami olyan objektívvel rendelkezik, hogy a mérkőzéseken zajló eseményeket
minőségi képpel lehessen rögzíteni és ezáltal a szurkolók számára képes-krónikát biztosítani.

labda Edzésekhez, felkészüléshez, mérkőzésekhez, elengedhetetlenül szükséges a labda.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

szárítógép Hőszivattyús szárítógépet szeretnénk vásárolni a sportfelszerelések leghatékonyabb szárítására. A++ energiatakaréskosságban és min. 10 kg.
töltetben gondolkodunk, hogy egyszerre tudjuk szárítani a teljes csapat pl. meccsen vagy edzésen használt szerelését.

eredményjelző (nem beépített) A jelenlegi váci kijelzőrendszer több mint 30 éves, már akkor használt volt, mikor bekerült a Ligeti Stadionba. Technológia rendszere elavult, felújítása,
korszerűsítése már lehetetlen, ugyanis alkatrészeket nem gyártanak hozzá. Ezért szükséges egy kevés energiát fogyasztó LED kijelző, mely tökéletes
megjelenést biztosítana bármilyen célra. Időtálló terméket szeretnénk magas kontrasztaránnyal, környezetkímélő energiatakarékos megoldással,
SMD technológiával.

honlap készítés Mivel több nemzetközi megkeresésünk van, elengedhetetlennek tartjuk az angol nyelvű oldal beindítását és annak állandó karbantartását. Ezáltal a
Vác FC-t jobban megismerik a nemzetközi futball piacon.

nyomtató A mindennapi adminisztrációhoz elengedhetetlenül fontos a jó nyomtató megléte.

vetítővászon Projektorunk jobb használhatósága érdekében szükségünk van a vetítővászon használatára, hogy a játékosok számára vetített videóanyagok jobban
átláthatók legyenek.

televízió A televízió szerves része klubunk életének, úgy a közösség erősítő focimeccsek közös nézése céljából, mint pedig a VIP-vendégek számára.

sorfal Szakmai fejlődésünk érdekében elengedhetetlen a sorfal használata a pontrúgások gyakorlása közben.

rúgófal Szakmai fejlődésünk érdekében elengedhetetlenül fontos a rúgófal használata.

kompresszor A mindennapi labdafelfújások céljából nélkülözhetetlen a kompresszor segítsége.

hordágy Jelenlegi hordágyunk több mint 30 éves, ezért szeretnénk korszerűvé tenni egy újabb beszerzése által.

szabadidő póló Játékosaink szabadidős megjelenésekor fontos az egységes öltözet és a klub brandjének széles skálájú megismertetése.

kulacstartó Kulacstartókkal segíteni szeretnénk játékosainkat az edézéseken és mérkőzéseken történő terhelés utáni felfrissülésben.

kulacs Kulacsokal segíteni szeretnénk játékosainkat az edézéseken és mérkőzéseken történő terhelés utáni felfrissülésben.

kapusmez Az egységes kapusmez elengedhetetlen a mérkőzéseket illetően.

kapusnadrág A kapusnadrág segíti a kapusainkat a vetődések idején elszenvedett sérülések megfékezésében.

kapuskesztyű A biztos kapuskesztyű segíti hálóőreinket a biztos labdatartásban és jobb szakmai fejlődésében.

kapusfelszerelés A kapusfelszerelés segíti a kapusainkat a vetődések idején elszenvedett sérülések megfékezésében.

asztal bírói öltözőbe Az újonnan megépülő klubház bírői öltözőinek kötelező eleme az asztal.

szék bírói öltözőbe Az újonnan megépülő klubház bírői öltözőinek kötelező elemei a székek.

mosógép Szeretnénk egy ipari mosógépet beszerezni, amivel nagyon gyors és hatékony mosást tudjunk elérni a játékosok edző- és mérkőzés ruházatának
tisztítására. Jelenleg háztartási mosógépekkel dolgozunk, melyejk az állandó használatból eredően elég hamar meghibásodnak.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

34 921 684 Ft 360 017 Ft 720 035 Ft 36 001 737 Ft 15 429 316 Ft 51 071 035 Ft 51 431 052 Ft

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

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

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Stadion stadion felújítása 2017-07-01 2018-06-30 2018-07-01 567 165 042
Ft

Pályaépítés élőfüves nagypálya építés 2017-06-19 2017-08-31 2017-09-01 70 936 104 Ft

Pálya fűtés élőfüves pálya fűtésének
kiépítése

2017-06-19 2017-08-31 2017-09-01 52 593 240 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás 2017-07-01 2018-06-30 2018-07-01 18 124 678 Ft

708 819 064
Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

stadion felújítása A Vác Ligeti Stadion jelenlegi állapota messzemenőleg alúlmarad az Infrastruktúrális Szabályztabna foglalt NBII-es követelményeknek. A 2016/17-es
TAO-évben engedélyt kaptunk a tervezési munkálatok elkészítésére, azokat nyújtjuk be most, hogy mielőbb elkezdhessük az új klubház és fedett
lelátó megépítését és a szemközti oldalon lévő lelátó felújítását. A cél, hogy a munkákat mihamarabb kivitelezhessük és hazatérhessünk hazai pályán
játszani.

élőfüves nagypálya építés A Váci Stadion jelenlegi élőfüves centerpályája nagyon rossz állapotban van. Mivel az új klubház és fedett lelátó megépítése által a pályát is
elmozdítjuk, szeretnénk fűtési rendszerrel, dréncsövekkel és vadiúj gyepszőnyeggel ellátni, hogy megfelelő legyen a Szövetség elvárásainak és télen
is lehessen játszani rajta.

élőfüves pálya fűtésének kiépítése A Váci Stadion jelenlegi élőfüves centerpályája nagyon rossz állapotban van. Mivel az új klubház és fedett lelátó megépítése által a pályát is
elmozdítjuk, szeretnénk fűtési rendszerrel, dréncsövekkel és vadiúj gyepszőnyeggel ellátni, hogy megfelelő legyen a Szövetség elvárásainak és télen
is lehessen játszani rajta.

biztonsági beruházás Biztonsági beruházásra van szükségünk a stadion körüli kerítések, a játéktér körüli korlátok és biztonságos játékoskijáró kiépítése által.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás megnevezése Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Stadion stadion felújítása Egyéb 2600
Vác
Stadion
2

4549 Nézőszám 1200 Bérelt

Pályaépítés élőfüves nagypálya építés Nagy f.p. 2600
Vác
Stadion
2

4549 Pályaméret 111x74 Bérelt

Pálya fűtés élőfüves pálya fűtésének
kiépítése

Nagy f.p. 2600
Vác
Stadion
2

4549 Pályaméret 111x74 Bérelt

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás Egyéb 2600
Vác
Stadion
2

4549 Nem
releváns

Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

stadion felújítása Az első u ̈temben cél az NBII „E” kategóriának való megfelelés olyan építészeti megoldások keresésével mely néhány (5‐10) éven belu ̈l jelentős
költségek nélku ̈l megfeleltethető a jelenlegi NB I „A” kat. követelményeinek . Ennek során a meglévő lelátó keleti oldalát elbontjuk, új klubház épu ̈l
(706 fedett u ̈lőhely), a szemközti lelátó szerkezete nem változik, de új u ̈lésekkel lesz felszerelve hazai vendégszurkolók számára. További részletek a
Vác FC Stadion felújítás és bővítés leírása című dokumentumban a csatolmányok között.

élőfüves nagypálya építés A számításnál 111x74 négyzetméter alappal számoltunk: nettó 6800 Ft/nm. valamint a két 7m hosszúságú, fedett kispad kialakítását, ülőpaddal-plexi
tetővel (nettó 1.735.650 Ft/db)

élőfüves pálya fűtésének kiépítése A benchmark szerinti nettó 41.412.000 Ft pályafűtés kiépítésének összegével számoltunk.
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Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

biztonsági beruházás Az MLSZ Infras.Szab. szerinti 1,8 méter magas, szilárd anyagból készült 800 méter külső kerítéssel (nettó 11.200 Ft/m), 604 méter 1,2 méter magas,
játéktér körüli korláttal (nettó 8.600 Ft/m) és 4,5 méter játékoskijáróval (nettó 26.000 Ft/m) számoltunk.

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

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

Igen

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

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

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 491 611 996 Ft 5 068 165 Ft 10 136 330 Ft 506 816 491 Ft 217 207 068 Ft 718 955 394 Ft 724 023 559 Ft

be/SFP-18574/2017/MLSZ

2017-05-02 22:21 10 / 28



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

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

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Elvi támogatás 0 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

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

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

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

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

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Általános Képzés

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

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

Csapatorvos továbbképzés 2 300 000 Ft

UEFA "A" továbbképzés 1 400 000 Ft

UEFA "PRO" továbbképzés 1 500 000 Ft

Sportmenedzser közép 1 300 000 Ft

Egyéb 2 500 000 Ft

2 000 000 Ft

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

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

984 771 Ft 10 152 Ft 20 305 Ft 1 015 229 Ft 1 015 229 Ft 2 020 305 Ft 2 030 457 Ft
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Szakképzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 690 701 Ft 690 701 Ft 345 350 Ft 1 036 051 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

720 035 Ft 720 035 Ft 360 017 Ft 1 080 052 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 10 136 330 Ft 10 136 330 Ft 5 068 165 Ft 15 204 495 Ft

Általános képzés 20 305 Ft 20 305 Ft 10 152 Ft 30 457 Ft

Összesen 11 567 371 Ft  17 351 056 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Pályázással és elszámolással kapcsolatos feladatok ellátása, illetve a támogatott program megvalósításával a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatosan felmerülő költségek.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázással és elszámolással kapcsolatos feladatok ellátása, illetve a támogatott program megvalósításával a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatosan felmerülő költségek.

Tárgyi utófinanszírozott Pályázással és elszámolással kapcsolatos feladatok ellátása, illetve a támogatott program megvalósításával a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatosan felmerülő költségek.
Továbbá a könyvelési, jogi, közbeszerzési szakértői és ellenőrzői költségek fedezése.

Általános képzés Pályázással és elszámolással kapcsolatos feladatok ellátása, illetve a támogatott program megvalósításával a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatosan felmerülő költségek.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Vác, 2017. 05. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Orbán Levente (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

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

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás
nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint
az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett
ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Vác, 2017. 05. 02.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Orbán Levente (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Vác Futball Club Kft (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Vác Futball Club Kft (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Fejlesztett ingatlan esetén önkormányzat, egyéb tárgyi jogcímen saját bevétel.

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

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

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

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

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

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Vác, 2017. 05. 02.

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

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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

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

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

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

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

(127 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak
mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Vác, 2017. 05. 02.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 33 498 974 Ft 345 350 Ft 690 701 Ft 34 535 026 Ft 34 535 026 Ft 68 724 701 Ft 69 070 051 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 526 533 680 Ft 5 428 182 Ft 10 856 365 Ft 542 818 228 Ft 232 636 384 Ft 770 026 429
Ft

775 454 611 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

34 921 684 Ft 360 017 Ft 720 035 Ft 36 001 737 Ft 15 429 316 Ft 51 071 035 Ft 51 431 052 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 491 611 996 Ft 5 068 165 Ft 10 136 330 Ft 506 816 491 Ft 217 207 068 Ft 718 955 394
Ft

724 023 559 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Képzés 984 771 Ft 10 152 Ft 20 305 Ft 1 015 229 Ft 1 015 229 Ft 2 020 305 Ft 2 030 457 Ft

- ebből általános képzés 984 771 Ft 10 152 Ft 20 305 Ft 1 015 229 Ft 1 015 229 Ft 2 020 305 Ft 2 030 457 Ft

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

Összesen 561 017 425 Ft 5 783 684 Ft 11 567 371 Ft 578 368 483 Ft 268 186 639 Ft 840 771 435
Ft

846 555 119 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

20 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 7 000 Ft 127 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (23 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)

l.02_1493106656.pdf (Szerkesztés alatt, 648 Kb, 2017-04-25 09:50:56) 1fb1124467ff677ac88d6f2d3892eae0f504d96de2a86571a4e2d25a2f576e80

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

upl_1493750769.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 20:46:09) a29310e9761f6b7360dcbece97522e42317edc2d93afd19db4d32cc5f98b9e3c

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

azelkeszultletesitmeny_1493721129.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2017-05-02 12:32:09) 66968739912c241239183a945fa13bec8f9eac259dbca3fe8c646be3ae065ff6

De minimis nyilatkozat ( Sablon dokumentum letöltése )

deminimisnyilatkozat_1493108767.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-25 10:26:07) 76b682d12f1cc702fe45bdea5f7b7e2c00b20561f39d42693309fe97031c9580

Egyéb dokumentumok

labdatartogeparajanlat_1493711424.pdf (Szerkesztés alatt, 829 Kb, 2017-05-02 09:50:24) 32e841224e369fbd8664211cdbf2e2566c6f64efb41ec04fd63899ed2066c11d

nyilatkozat1_1493107974.pdf (Szerkesztés alatt, 324 Kb, 2017-04-25 10:12:54) 806e72266891bc09f7818a48e81dfe404e943525fd6f39d8135aaed87e15f95c

nyilatkozat2_1493107981.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-25 10:13:01) b278faad0346eb3a9d5ae8324a4c22830a412bc9d1f2305d6bd31075a61accee

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1493107293.pdf (Szerkesztés alatt, 772 Kb, 2017-04-25 10:01:33) cbd02ead465e9db18ab9a78e7b37445ad1823044f386e781920896d77ab520ea

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

vacfccegkivonat_1493106800.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-25 09:53:20) e4ed4c16824f27cfc9832ccbb8afa27cc97b67c278026dc8a4a4eabb748862e3

vacfutballclubkft0425_1493107048.pdf (Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2017-04-25 09:57:28) 2910f02f4731bbc7f133c74069142c156d47b95039a601fbbbc36a507767f053

(127 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

besfp-185742017mlszdij_1493726109.jpg (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2017-05-02 13:55:09) 6ebea00b673c88565bdbce9a2c4600cda30997bef1d4b864b2f715db7b93d3ae

besfp-185742017mlszdijkiegeszt_1493731325.jpg (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2017-05-02 15:22:05) 387fbc1727abb4a4f5d80b099d988803de6b0a1f3611bfa717ac8c7403620dd6

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

1_vac_futball_club_korlatolt_felelo_1493723994.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-05-02 13:19:54) 114db631e80fb67ecb12f36bbf1b5ed8d5e91e4b3018c4b6bc00c2d1bb156c24

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

vacfckerelem_benyujtasa_1493710677.pdf (Szerkesztés alatt, 414 Kb, 2017-05-02 09:37:57) 53204fad3e61aef60d0e2c08539bd0832fe5a47468e0326fd0686a9038adeb10

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

vacfckerelem_benyujtasa_1493715026.pdf (Szerkesztés alatt, 414 Kb, 2017-05-02 10:50:26) 53204fad3e61aef60d0e2c08539bd0832fe5a47468e0326fd0686a9038adeb10

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

stadionszerzodes20162017_1493710393.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 09:33:13) 2521d721adb57754c4d3e822b01e69267e0ea088c1c8577adc21273866180ad4

stadionszerzodes20172018_1493710489.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 09:34:49) 00a1a76d56de1e5f7ac65fbabf5ec632d8539b2b3d966f799b8c42457b5998b5

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

vacistadiontulajdonilap_1493712168.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2017-05-02 10:02:48) 76d58c2d22e0b19fd5c6894c38bfadac4813b9970d8f261373c4603b1757a821

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

onkori_15ev_nyilatkozat.pd_1493710325.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2017-05-02 09:32:05) e2d2baa66f289e768549ba1207217bcdf7e0e52b183101f44a6197a7ddbc4c39

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

vacfc_epitesikoltseg_be_1493710576.xlsx (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2017-05-02 09:36:16) f332991d8847f5b4052ee4a01a02d038a0a30c2f7236b4e74ab71fa976505bbe

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

vtkoncepcio_1493710597.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 09:36:37) 416f64a6a9272793862261455aff5d46d8e56ee9fd47878262579465453adb6b

vtkoncepcio_latvanyterv_1493710604.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-05-02 09:36:44) ea905bce698ea6a94759a72a015558bb140634fcee2ecdb7e16ac832e537d60b

vacstadionfelujitas-bov_1493710638.pdf (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2017-05-02 09:37:18) 4601a017c589b1adee74a2be633bb58b02fd59772517d569697677af8401d43b
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