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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Vác Futball Club Kft

A kérelmező szervezet rövidített neve

Vác FC

Gazdálkodási formakód

113

Tagsági azonosítószám

3854

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Jogosult

NB III-as

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Nincs

Adószám

23357815-2-13

Bankszámlaszám

14100000-19999949-01000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2600

Helység

Vác

Út / utca

Stadion

Házszám

2

Irányítószám

2600

Helység

Vác

Út / utca

Stadion

Házszám

2

Telefon

+36 30 576 50 20

Fax

+36 27 303 170

Honlap

www.vacfc.com

E-mail cím

info@vacfc.com

E-mail cím

levente.orban@vacfc.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Orbán Levente

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető-igazgató

Mobiltelefonszám

+36 30 576 50 20

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Orbán Levente

+36 30 576 50 20

levente.orban@vac.com

Sándor Tamás

+36 30 969 93 27

stamas@indamail.hu

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

2016-05-06 09:09

Székhely

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

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

1,9 MFt

3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

54 MFt

Egyéb támogatás

16,32 MFt

9 MFt

10 MFt

Összesen

16,32 MFt

10,9 MFt

67 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,3 MFt

0,35 MFt

1,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Anyagköltség

0,82 MFt

1,15 MFt

49,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

13,2 MFt

7,7 MFt

14 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

0,7 MFt

1 MFt

Összesen

16,32 MFt

10,9 MFt

67 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

1 MFt

1 MFt

1 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

27 420 766 Ft

548 415 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

25 025 536 Ft

500 511 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

Általános képzés

1 624 365 Ft

32 487 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
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 1913ban 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. Ugyanebben az időszakban, 1992-ben és 1995-ben a Magyar Kupában második
helyezést ért el. 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 megnyerve, jelenleg az NBIII Közép csoportját 5 pontos előnnyel vezetve készülünk a jövő évi NBII-es bajnokságra. 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 12.000 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.
A Vác FC utánpótlás csapattal pillanatnyilag nem rendelkezik, a kötelezően előírt utánpótláscsapatokat a Vác Város Labdarúgó Sportegyesület együttműködési
megállapodás alapján működteti a megfelelő korosztályokban és bajnokságokban. A két sportszervezet egymástól függetlenül szándékozik benyújtani Sportfejlesztési
programot a 2015-2016-os Tao Pályázati időszakra.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A 2015-2016-os TAO pályázatunkban nem kívánunk ingatlan beruházást végrehajtani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2015.07.01 – 2016.06.30. Folyamatos felhasználás, negyedéves előrehaladási jelentési kötelezettséggel.

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 szeretnénk az első alkalommal benyújtott Sportfejlesztési programunkkal hozzájárulni a
Magyar Labdarúgás felemelkedéséhez. Új sportfelszerelések és sporteszközök vásárlásával javítani kívánjuk a labdarúgóink képzését és felkészítését a bajnoki és
kupamérkőzésekre. A pályakarbantartó gépek, berendezések, különböző anyagok segítségével szeretnénk elérni a játékterek minőségének javulását a nézők
számára élvezhetőbb és folyamatosabb labdarúgó mérkőzések rendezése érdekében, növelve ezzel is a nézőszámot a mérkőzéseinken. A kamerarendszer
kiépítésével, az eredményjelző, a hangosító rendszer és a lelátó felújításával biztonságosabbá, komfortosabbá szeretnénk tenni a létesítményünket, kiszorítva onnan
a nem futballpályára, futballstadionba illő viselkedési formákat. 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. Elektromos háromállású reklámtábláink üzemképessé tételével 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.
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.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelések

Mérkőzés felszerelés

szett

75

10 000 Ft

750 000 Ft

Sportfelszerelések

Jelző trikó

db

30

1 400 Ft

42 000 Ft

Sporteszközök

Futball labda

db

60

12 000 Ft

720 000 Ft

Sporteszközök

Jelző bólya

db

50

300 Ft

15 000 Ft

Sportfelszerelések

Edzőpóló

db

90

1 200 Ft

108 000 Ft

Sportfelszerelések

Edzőnadrág

db

90

1 300 Ft

117 000 Ft

Sportfelszerelések

Edzősportszár

pár

90

1 200 Ft

108 000 Ft

Sportfelszerelések

Edzőmelegítő

db

30

8 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelések

Gálapóló

db

30

4 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelések

Gála rövidnadrág

db

30

3 000 Ft

90 000 Ft

Sportfelszerelések

Gálamelegítő

db

30

11 000 Ft

330 000 Ft

Sportfelszerelések

Futballcipő

pár

30

13 000 Ft

390 000 Ft

Sportfelszerelések

Kapuskesztyű

pár

10

12 000 Ft

120 000 Ft

Sportfelszerelések

Széldzseki

db

30

8 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelések

Kabát

db

30

12 000 Ft

360 000 Ft

Sportfelszerelések

Törölköző

db

30

2 500 Ft

75 000 Ft

Sportfelszerelések

Táska

db

30

5 830 Ft

174 900 Ft

Öltözőfelszerelés

Öltöző szekrény

db

20

100 000 Ft

2 000 000 Ft

Egyéb

Kamerarendszer

db

1

20 000 000
Ft

20 000 000 Ft

Pályatartozék

Eredményjelző

db

1

4 600 000
Ft

4 600 000 Ft

Pályatartozék

Hangosító rendszer felújítás

db

1

1 000 000
Ft

1 000 000 Ft

Pályatartozék

Kispad

db

2

300 000 Ft

600 000 Ft

Egyéb

Reklámtábla felújítás

db

1

1 500 000
Ft

1 500 000 Ft

Egyéb

Fűkasza

db

1

190 000 Ft

190 000 Ft

Egyéb

Fűnyíró

db

1

500 000 Ft

500 000 Ft

Egyéb

Mosógép

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Öltözőfelszerelés

Masszázspad

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Öltözőfelszerelés

Taktikai tábla

db

2

20 000 Ft

40 000 Ft

Egyéb

Gyepszellőztető

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft

Egyéb

Pályavonalazó

db

1

90 000 Ft

90 000 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Egyéb

Gyephenger

db

1

70 000
Ft

70 000 Ft

Pályatartozék

Kapuháló

pár

2

200 000
Ft

400 000 Ft

Pályatartozék

Labdafogó háló

db

2

250 000
Ft

500 000 Ft

Egyéb

Fűmag

kg

100

1 500 Ft

150 000 Ft

Egyéb

Műtrágya

kg

200

300 Ft

60 000 Ft

Egyéb

Gyeptégla

nm

200

1 500 Ft

300 000 Ft

Egyéb

Pályavonalazó festék

liter

200

1 000 Ft

200 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Defibrillátor

db

2

500 000
Ft

1 000 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Vitaminok

csom

12

20 000
Ft

240 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Krém, Fársli, Gyógszerek

csom

12

20 000
Ft

240 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Védőital

liter

1200

100 Ft

120 000 Ft

Honlap

Honlap fejlesztés

db

1

150 000
Ft

150 000 Ft

38 349 900 Ft

2016-05-06 09:09

7 / 29

be/SFPHPM01-10574/2015/MLSZ
2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Mérkőzés felszerelés

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Jelző trikó

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Futball labda

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Jelző bólya

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Edzőpóló

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Edzőnadrág

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Edzősportszár

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Edzőmelegítő

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Gálapóló

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Gála rövidnadrág

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Gálamelegítő

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Futballcipő

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Kapuskesztyű

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Széldzseki

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Kabát

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Törölköző

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Táska

Reményeink szerint a 2015-2016-os szezonban az NBII-es bajnokságban szerepelhetünk, ezért mindenképpen szeretnénk jó
minőségű, a labdarúgók, a nézők és az Nemzeti Bajnokság másodosztályának elvárásainak is megfelelő sportfelszerelésekkel,
sporteszközökkel rendelkezni, melyek pillanatnyilag sajnos egyáltalán nem vagy csak elhasználódott és kifogásolható
minőségben és mennyiségben állnak rendelkezésünkre.

Öltöző szekrény

Az öltözőkben jelenleg régi rossz minőségű ülőalkalmatosságok és fogasok állnak rendelkezésre, ezeket mindenképp szeretnénk
modern, labdarúgó öltöző specifikus szekrényekre cserélni.

Kamerarendszer

Az MLSZ alapvető stratégiai céljainak megfelelően a nézők, a labdarúgók és a szakvezetők biztonságának és biztonság
érzetének növelése érdekében mindenképpen szeretnénk egy kamera rendszer kiépíteni, amely segítséget nyújthat a nem
sportpályára illő nézőtéri viselkedés visszaszorítása érdekében.

Eredményjelző

A jelenleg használt eredményjelzőnk 23 éve szolgálja stadionunkat, műszaki állapota kritikus. Teljes felújítása lenne
szükségszerű, de ennek magas költsége miatt megfontolandó egy új eredményjelző beszerzése és telepítése.

Hangosító rendszer felújítás

Hangosító rendszerünk pillanatnyilag üzemképtelen. A telepített hangszórók felújításra szorulnak, a vezetékek újra húzása
elengedhetetlen, valamint egy új erősítő berendezés beszerzése szükségszerű.

Kispad

Stadionunk kispadjai nem felelnek meg az NBII követelményeinek, ezért ezek cseréit mindenképp szeretnénk végrehajtani.

Reklámtábla felújítás

Stadionunk labdarúgópályájának öltöző épülettel szembeni oldala végig elektromos, háromállású hirdető táblával van ellátva.
Jelenleg sajnos ez a berendezés üzemképtelen. Javítása és felújítása rendkívüli lehetőséget biztosít számunkra, hogy hirdetni
szándékozó cégekkel vegyük fel a kapcsolatot, annak érdekében, hogy modern megjelenési lehetőséget kínáljunk nekik
szponzorációs tevékenységgel összekötve természetesen.

Fűkasza

Labdarúgópályánk karbantartásához, a játéktér és közvetlen környékének ápolásához lenne szükségünk rá, a játékosok és a
nézők komfort érzetének javítása érdekében.

Fűnyíró

A minőségi és magasabb szintű labdarúgás alapfeltétele, hogy jó minőségű pályán képezzük labdarúgóinkat és fogadhassuk
ellenfeleinket bajnoki mérkőzéséken, ezért futballpályánk gyepszőnyegének minőségének javítása érdekében szeretnénk egy
fűnyírót vásárolni.

Mosógép

Labdarúgóink szerelésének tisztítása az 1 db kis teljesítményű mosógépünk által nagyon körülményes és lassú. Egy nagyobb
mosógép vásárlásával egyszerűbben meg tudnánk oldani az edzéseken és mérkőzéseken használt szerelések tisztítását.

Masszázspad

Az edzés és a mérkőzések előtti bemelegítő masszázsoknál illetve a különböző sérülések ellátásánál, kezelésénél vennénk nagy
hasznát.

Taktikai tábla

Az edzések előtt az edzésgyakorlatok bemutatására, valamint a mérkőzések előtt a taktikai formációk felvázolására tudnánk
használni.

Gyepszellőztető

Sportpályánk minőségének javítása érdekében látnánk indokoltnak egy gyepszellőztető beszerzését és használatát.

Pályavonalazó

Szeretnénk a régi elavult mészporos pályavonalazó eszközünket egy modern, festéket használó gépre cserélni, amivel láthatóbb,
egyenesebb és tartósabb pályafelfestést tudnánk elérni.

Gyephenger

A pályánk talajának kezelésére, a kisebb-nagyobb egyenetlenségek korrigálására tudnánk használni, nagymértékben javítva
ezzel a küzdőtér minőségét.

Kapuháló

Kapuhálóink elhasználódtak, indokoltnak látjuk ezek cseréjét.

2016-05-06 09:09
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Labdafogó háló

A stadion futball kapui mögé szeretnénk labdafogó hálókat telepíteni, hogy ezzel is gyorsítsuk edzéseink intenzitását, illetve
folyamatosabbá tegyük mérkőzéseinket a nézők minél magasabb szintű szórakozásának kiszolgálása érdekében.

Fűmag

Labdarúgópályáink minőségének javítása érdekében szeretnénk vásárolni fűmagot, amelynek szakszerű felhasználásával
javítanánk a gyepszőnyeg minőségét.

Műtrágya

Labdarúgópályáink minőségének javítása érdekében szeretnénk vásárolni műtrágyát, amelynek szakszerű felhasználásával
javítanánk a gyepszőnyeg minőségét.

Gyeptégla

Gyeptéglák vásárlásával szeretnénk elérni, hogy a játékterek azon részein, ahol nagyobb az igénybevétel, mint például a kapuk
előtere, ott a kikopott területeket gyeptéglával tudjuk pótolni.

Pályavonalazó festék

Szándékunkban áll egy festéket szóró pályavonalazó eszköz beszerzése, melyhez szeretnénk egy egész évre elegendő festéket
vásárolni a pálya vonalainak tartós és esztétikus felfestésére.

Defibrillátor

Soha ne kelljen használnunk, de szeretnénk két defibrillátort vásárolni, arra az esetre, ha mégis nagy szükségünk lenne rá,
hiszen emberéleteket menthetünk a segítségével.

Vitaminok

Sportolóink fokozott fizikai tevékenysége indokolja a folyamatos, egész éven át tartó vitamin ellátást, a sérülések kialakulásának,
megelőzésének, illetve a teljesítményük növelése érdekében.

Krém, Fársli, Gyógszerek

A különböző gyógyászati segédeszközök, úgy mint a bemelegítő krémek, fáslik, tépek, gyógyszerek, fagyasztó spray-k,
masszázsolajok elengedhetetlen részét képezik az edzésekre, mérkőzésekre történő felkészülésnek, óriási szerepet játszva a
sérülések megelőzésében és a már kialakult sérülések kezelésében.

Védőital

Az edzések, mérkőzések előtt, közben és után létfontosságú a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékbevitel, amit
természetesen szeretnénk biztosítani labdarúgóink részére.

Honlap fejlesztés

Szeretnénk a már üzemelő honlapunkat tovább fejleszteni, annak érdekében, hogy szurkolóinkat és támogatóinkat még
tökéletesebb módon tudjuk tájékoztatni a sportszervezetünkkel kapcsolatos eseményekről.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

26 598 143 Ft

274 208 Ft

548 415 Ft

27 420 766 Ft

2016-05-06 09:09

Önrész (Ft)
11 751 757 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

38 898 315 Ft

39 172 523 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Öltözőépület
ép.

Öltöző, iroda épület
felújítása

2015-12-01

2016-02-29

2015-03-01

20 000 000
Ft

Stadion

Nézőtér felújítás

2015-07-01

2015-08-14

2015-08-15

15 000 000
Ft
35 000 000
Ft

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

Indoklás

Öltöző, iroda épület felújítása

Önkormányzati tulajdonban lévő stadionunk, öltöző és iroda épülete felújításra szorul. Szeretnénk az épületben található 6
öltözőt, 4 irodát, 1 elnöki szobát, 1 klubhelyiséget, a szertárakat, a közlekedő folyosókat, a vizesblokkokat, az orvosi és dopping
szobákat felújítani a sportolóink, az edzőink, az alkalmazottaink és a vendégeink komfortérzetének javítása érdekében.

Nézőtér felújítás

Stadionunk lelátóján található csavarokkal rögzített ülőkék nagy számban töredezettek, sérülés veszélyesek és színei kifakultak.
Szeretnénk cserélni őket, mint ahogy az egyes szektorokat elválasztó kapuk és a játéktérre vezető menekülő kapuk felújítása is
végrehajtandó feladat. A stadion nyugati oldalán található sajtó páholy és a televíziók részére kialakított közvetítő állások cseréje
is indokolt, hiszen állapotuk nem felel meg még a minimális követelményeknek sem, nem beszélve arról, hogy egyenesen
balesetveszélyesek is egyben. Az ülőhelyekhez való eljutást szolgáló betonlépcsők több helyen omladozó állapotban vannak,
melyek javítása feltett szándékunk a nézőtéri balesetek megelőzése és a letört kövek játéktérre történő bedobálásának
megakadályozása érdekében.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi
száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Öltözőépület
ép.

Öltöző, iroda
épület
felújítása

Egyéb

2600
Vác
Stadion
utca
2

4549

628

Egyéb

Stadion

Nézőtér
felújítás

Egyéb

2600
Vác
Stadion
utca
2

4549

3000

Egyéb

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2015/16 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

2015/16 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.

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

2016-05-06 09:09
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2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

24 274 770 Ft

250 255 Ft

500 511 Ft

25 025 536 Ft

10 725 230
Ft

35 500 511 Ft

35 750 766 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2016-05-06 09:09

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

15 / 29

be/SFPHPM01-10574/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
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Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

2015/16 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)

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2015/16 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

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-06 09:09

19 / 29

be/SFPHPM01-10574/2015/MLSZ
Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

Sportmenedzser közép

2

600 000 Ft

UEFA "B" tanfolyam

2

400 000 Ft

UEFA "A" tanfolyam

2

800 000 Ft

Idegennyelvi képzés

2

1 200 000 Ft

Csapatorvos továbbképzés

1

200 000 Ft
3 200 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 575 635 Ft

16 244 Ft

32 487 Ft

1 624 365 Ft

1 624 365 Ft

3 232 487 Ft

3 248 731 Ft
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

548 415 Ft

548 415 Ft

274 208 Ft

822 623 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

500 511 Ft

500 511 Ft

250 255 Ft

750 766 Ft

Általános képzés

32 487 Ft

32 487 Ft

16 244 Ft

48 731 Ft

Összesen

1 081 413 Ft

1 622 120 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázat előkészítése, szakszerű megírása, gondozása. A negyedéves előrehaladási jelentések megírása, jelentési kötelezettségek
végrehajtása, jogi és pénzügyi tanácsadás a projekt teljes időtartama alatt. Könyvelői feladatok ellátása.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A pályázat előkészítése, szakszerű megírása, gondozása. A negyedéves előrehaladási jelentések megírása, jelentési kötelezettségek
végrehajtása, jogi és pénzügyi tanácsadás a projekt teljes időtartama alatt. Könyvelői feladatok ellátása.

Általános képzés

A pályázat előkészítése, szakszerű megírása, gondozása. A negyedéves előrehaladási jelentések megírása, jelentési kötelezettségek
végrehajtása, jogi és pénzügyi tanácsadás a projekt teljes időtartama alatt. Könyvelői feladatok ellátása.
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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, 2016. 05. 06.
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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 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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, 2016. 05. 06.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 18:16:22
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 18:16:47
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 18:25:13
Feltöltés / Megtekintés

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 15:01:17
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 18:26:22
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:37:45
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:38:13
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:38:36
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:38:59
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 16:39:22
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2015-11-10 20:31:34
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 15:21:52

Kelt: Vác, 2016. 05. 06.

2016-05-06 09:09
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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

5

6

20%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

3

50%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

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

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

50 872 913 Ft

524 463 Ft

1 048 926 Ft

52 446 302 Ft

22 476 987 Ft

74 398 826 Ft

74 923 289 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

26 598 143 Ft

274 208 Ft

548 415 Ft

27 420 766 Ft

11 751 757 Ft

38 898 315 Ft

39 172 523 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

24 274 770 Ft

250 255 Ft

500 511 Ft

25 025 536 Ft

10 725 230 Ft

35 500 511 Ft

35 750 766 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzés

1 575 635 Ft

16 244 Ft

32 487 Ft

1 624 365 Ft

1 624 365 Ft

3 232 487 Ft

3 248 731 Ft

- ebből általános képzés

1 575 635 Ft

16 244 Ft

32 487 Ft

1 624 365 Ft

1 624 365 Ft

3 232 487 Ft

3 248 731 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

52 448 548 Ft

540 707 Ft

1 081 413 Ft

54 070 667 Ft

24 101 352 Ft

77 631 313 Ft

78 172 020 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-05-06 09:09

Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (19 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)
alairasi_cimpeldany_orban_levente_1430237807.pdf (Szerkesztés alatt, 344 Kb, 2015-04-28 18:16:47)
01bca46d1965bd4da17f1597dc2c94b8bc16180abc4e62d42d6b793674fdae22
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
nyilakozat_ingatlan_felujitas_1430318339.docx (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-29 16:38:59)
814ddde9c3feb5d9a78b9c9a807a347978f18606eecf13b18adde0790d0ab21e
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyilakozat_ingatlan_felujitas_1430318362.docx (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-29 16:39:22)
814ddde9c3feb5d9a78b9c9a807a347978f18606eecf13b18adde0790d0ab21e
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonat_vac_fc_kft_1430237782.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 18:16:22)
d0d96f2b0a9d68b947d8c2272bb32bc6416ebfc35a3ad3bde72bfbadfbfd4921
(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
szolgaltatasi_dij_bizonylat_1430398877.pdf (Szerkesztés alatt, 384 Kb, 2015-04-30 15:01:17)
7fb69baef0ae6a3d9e7b5322bea8e6534652b4a466523e1e93e7dfc57f5842e9
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
onkormanyzat_nullas_igazolas_1430237901.pdf (Szerkesztés alatt, 379 Kb, 2015-04-28 18:18:21)
f333b0c03ee1d60a821579e893eb040ea459ff9c27214247dc598e18102ea6c1
nav_nullas_vac_fc_1430238313.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2015-04-28 18:25:13)
6f6636775ddf9b0d329f3eae2ca19162575184e97691a53888705ea58aecd5a6
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilakozat_ingatlan_felujitas_1430318316.docx (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-29 16:38:36)
814ddde9c3feb5d9a78b9c9a807a347978f18606eecf13b18adde0790d0ab21e
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
nyilakozat_ingatlan_felujitas_1430318293.docx (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-29 16:38:13)
814ddde9c3feb5d9a78b9c9a807a347978f18606eecf13b18adde0790d0ab21e
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
stadionhasznalati_engedely_1430238382.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2015-04-28 18:26:22)
0c024ebfa8eca2dc19fdd9d64859a0fffff6ed884bd5179ec3da7821473b30e9
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
nyilakozat_ingatlan_felujitas_1430318265.docx (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-29 16:37:45)
814ddde9c3feb5d9a78b9c9a807a347978f18606eecf13b18adde0790d0ab21e
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
defibrillator_arajanlat_1447163757.pdf (Hiánypótlás melléklet, 372 Kb, 2015-11-10 14:55:57)
493e43e806b72bbbe0e6c7aada6781e7c09f9a11289f5b9fdcc514c5ef0ef6a2
hangositas_arajanlat_1447163769.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2015-11-10 14:56:09)
44a00a644d051fea4ec1693bb294d2685d6574502c7407793a0a9432551c2b38
kamerarendszer_arajanlat_1447163777.pdf (Hiánypótlás melléklet, 210 Kb, 2015-11-10 14:56:17)
244cfa48b56efc4d1eced1172b546f0bbeef71268a56e18ba8cace1c2a4422ad
reklamtabla_felujitas_arajanlat_1447163790.pdf (Hiánypótlás melléklet, 76 Kb, 2015-11-10 14:56:30)
c7074b85983f17e363b5c84db48cb1a89c081edf149ae107cf359ddf489761a9
oltozoszekreny_arajanlat_1447163802.pdf (Hiánypótlás melléklet, 46 Kb, 2015-11-10 14:56:42)
4d4a36eabcdec6825550093694062978f2a95e03a5d5642232aa1d55a028f551
eredmenyjelzo_arajanlat_1447183894.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2015-11-10 20:31:34)
9cabac27bff9522f203277ce1264489962c694ab3f85ef73c79becf15f759533
nyilakozat_ingatlan_felujitas_1430318534.docx (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2015-04-29 16:42:14)
814ddde9c3feb5d9a78b9c9a807a347978f18606eecf13b18adde0790d0ab21e
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
targyieszkoz_beruhazas_muszaki_leir_1430313712.xlsx (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2015-04-29 15:21:52)
206c35e9d8d10b3d3a7e97ade02fabc8114ac8120608738980bbfdb60a4acc0b
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