
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  VASAS-Pasarét Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  VASAS-Pasarét Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport
Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet

Gazdálkodási formakód  113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nettó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám  13407177-2-41

Bankszámlaszám  10300002-20224541-00003285

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1026  Helység  Budapest

Út / utca  Pasaréti út  Házszám  11-13.

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1026  Helység  Budapest

Út / utca  Pasaréti út  Házszám  11-13.

Telefon  +36 1 801 00 28  Fax  +36 1 801 00 29

Honlap  www.pasaretsport.hu  E-mail cím  pasaret@pasaretsport.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Bolyó Judit

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 949 16 61  E-mail cím  judit.bolyo@pasaretsport.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Biener Gábor +36 1 970 35 99 gabor.biener@pasaretsport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Testnev. Egy. Ált. Isk. és Gimn. (Diana utca) Magyar Állam Testnevelési Egyetem 4 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2005-01-25

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2005-01-25

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

VASAS-Pasarét Alapítvány 1022
Budapest
Bimbó út
56

Forrást gyűjt a létesímény működtetésének támogatásához

VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. 1026
Budapest
Pasaréti út
11-13.

A sportcentrum kiemelt bérlőjeként kosárlabda utánpótlás nevelési feladatokat lát el
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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) 270 MFt 204 MFt 220 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 1 MFt 33 MFt 25 MFt

Egyéb támogatás 121 MFt 72 MFt 40 MFt

Összesen 392 MFt 309 MFt 285 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 44 MFt 52 MFt 50 MFt

Működési költségek (rezsi) 59 MFt 25 MFt 45 MFt

Anyagköltség 38 MFt 27 MFt 30 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 72 MFt 66 MFt 70 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 59 MFt 74 MFt 60 MFt

Összesen 272 MFt 244 MFt 255 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 2 MFt 3 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 59 MFt 25 MFt 45 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)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

35 838 355 Ft 716 767 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 2 833 196 Ft 56 664 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 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

Az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való rászoktatása nem kezdődhet elég korán. Ennek egyik összetevőjeként igyekszünk már az általános iskola alsó
tagozatába járó gyerekeket bevonni a szervezett – és szakképzett edzők irányítása alatti – sportolásba, amivel szeretnénk hozzájárulni az egészséges életmód
szélesebb társadalmi elterjesztéséhez, továbbá a helyi közösség összetartásához. Ahhoz, hogy a gyerekekből magas színvonalú sportoló válhasson, a szakmai
alapok elsajátítása a 10-11 éves korosztályoknál kell, hogy kezdődjön. A Diana utcai Általános Iskolával kiváló kapcsolat alakult ki az évek során. Eleinte csak pár
gyerek kosarazott a Vasasban, később előkészítő is indult. Szeretnénk a kapcsolatot még szorosabbá tenni és a gyerekek létszámát felduzzasztani. A vegyes
összetételű előkészítő csoportból fiú és lány csapatokat tervezünk szelektálni és az országos bajnokságon is elindítani őket. (U11-es Kenguru Kupa). A színvonalas
és lelkiismeretes edzői munka reményeink szerint megteszi hatását, és a folyamatosan növekvő korosztályok mind nagyobb hányada a VASAS színeiben folytatja
majd a kosárlabdázást, és így egyre szélesedő bázison mind több azonos korosztályba tartozó csapatot tudunk kiállítani. A kosárlabda meg szerettetésére egy fiatal
és ambiciózus edzőt szeretnénk alkalmazni, aki a 10-11 éves fiúkkal fog foglalkozni és már rendelkezik néhány éves sportpedagógiai pályafutással. A szakképzett
edző segítségével a legkisebb korosztályra koncentrálva tudjuk a leghatékonyabban előrelendíteni az MKOSZ stratégiai programjában megfogalmazott, a
tömegesítésre és a kiválasztási tömegbázis szélesítésére vonatkozó célkitűzéseket. 

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

Az állami tulajdonú, a VASAS SC javára az ingatlannyilvántartási rendszerben szereplő kezelői jogával rendelkező, és a VASAS-Pasarét Kft. üzemeltetésében álló
sportcentrum ad otthont a VASAS csaknem összes kosárlabda utánpótlás korú sportolójának. A kulturált edzés- és játéklehetőség biztosításához szervesen
hozzátartozik a megfelelő öltözési és fürdési lehetőség is, azonban a sportcentrum 80 évesnél is idősebb főépületében lévő öltözők csak egy részét tudtuk az elmúlt
évtizedekben felújítani, aminek következtében még mindig vannak olyan öltözők, melyek műszaki állapota esetenként kritikus. Szeretnénk mind minőségében, mind
esztétikai színvonalában, mind pedig műszaki korszerűségében az itt folyó kosárlabda utánpótlás nevelés szakmai színvonalához méltó körülményeket teremteni. A
2015/16-os évadban a lányok egyik öltözőjét szeretnénk korszerűsíteni, amihez feltétlenül szükségünk van a látvány csapatsport beruházásokhoz igénybe vehető
70%-os támogatásra. Ezen túl a VASAS-Pasarét Kft. üzemeltetésében álló kosárlabda csarnok – ahol a VASAS-Pasarét Kft-hez igazolt U11-es gyerekeken kívül a
VASAS szinte összes lány és fiú korosztály utánpótlás csapatának az edzéseinek zömét és mérkőzéseit is tartja – világítása az előző felújítás óta eltelt 10 év alatt
mind műszakilag, mind pedig erkölcsileg elavulttá vált. A nem megfelelő fényerő, a sok meghibásodott armatúra és fénycső, valamint a meglehetősen nagy
áramfogyasztás együttesen indokolja és teszi szükségessé a világítási rendszer felújítását, melynek során fényerő szabályozós, számítógép vezérelt,
energiatakarékos világítást tervezünk kialakítani. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt a 2015. VII. 1. és 2016. VI. 30. közötti időszakra vonatkozik. Az utánpótlás nevelési munkával összefüggő támogatást a költségek felmerülésének ütemében,
nagyjából folyamatosan kívánjuk felhasználni, a felújításokat a versenynaptár, a hazai bajnokság, valamint a nemzetközi tornák megrendezési időpontjaihoz, a
felkészülési program kínálta lehetőségekhez igazodva, várhatóan 2016. április elejétől június közepéig terjedő időszakban tervezzük megvalósítani. 

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 VASAS-Pasarét Kft-vel szorosan együttműködő Vasas Akadémia szem előtt tartja az MKOSZ „Új pályán” és a "Dobd a kosárba!" sportágfejlesztési programok
stratégiai céljait, így kiemelten foglalkozik a tömegesítéssel, és kosárlabda iskolai megismertetésével és népszerűsítésével, hogy kiválassza a legügyesebb
gyerekeket és őket lehetőleg az Akadémiához irányítsa. Több éves munkánk eredményességét a legkülönbözőbb korosztályi bajnokságokon elért helyezéseken kívül
a bázis létszámának évről évre történő növekedése is alátámasztja. 

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

A Vasas pasaréti létesítménye földrajzi adottságánál fogva szinte egész Buda sportolni kívánó gyerekei számára elérhető, és a továbbfejlesztett infrastruktúra lévén
több gyerek fogadása válik lehetővé, mégpedig korszerű sportolási, öltözködési és fürdési lehetőségekkel.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

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

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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)

TEF Kosárlabda csarnok világításának felújítása 2016-03-01 2016-03-31 2016-04-15 5 400 000 Ft

TEF Utánpótlás öltöző felíjítása 2016-05-20 2016-06-20 2016-06-20 9 700 000 Ft

TEF Streetball pálya felújítása 2016-04-01 2016-06-30 2015-06-30 35 022 500 Ft

50 122 500 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Kosárlabda csarnok világításának
felújítása

1026
Budapest
Pasaréti út
11-13.

Kosárlabda
csarnok, Hrsz:
11512/7

A 2006-ban átalakított csarnok világításából az évek során számos
armatúra, az elektronikus fénycső előtét és trafó meghibásodott,
elöregedett. Cseréjükön túl célszerű lenne korszerűbb,
mozgásérzékelős, fényerő szabályozós, energiatakarékos rendszert
kiépíteni.

Utánpótlás öltöző felíjítása 1026
Budapest
Pasaréti út
11-13.

Főépület, Hrsz:
11512/7

A XX. század "30-as éveiben épült sportcentrum öltözőinek egy része
azóta sem esett át jelentősebb felújításon, így ezek az öltözők még
nagyon messze vannak attól, hogy az utánpótlás nevelésben részt vevő
kosárlabdázók korszerű körülmények között öltözhessenek és
fürödhessenek. Az elavult villany- és csővezetékeket egyre gyakrabban
és egyre jelentősebb meghibásodások miatt kell javítani.

Streetball pálya felújítása 1026
Budapest
Pasaréti út
11-13.

Streetball pálya
Hrsz: 11512/7

A streetball pályát 2005. óta napi rendszerességgel mintegy 350-400
utánpótlás korú kosárlabdázó használja edzési célból. Ezen idő alatt a
pálya felső rétege a használattól, a téli-nyári időjárási viszontagságoktól,
ezen belül főleg az UV sugárzástól elkopott, elszíneződött, és a
legkisebb víztől csúszóssá, balesetveszélyessé vált, így a felső réteg
cseréje elodázhatatlan.

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

Nem

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

Igen

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 34 763 205 Ft 358 384 Ft 716 767 Ft 35 838 355 Ft 15 359 295
Ft

50 839 267 Ft 51 197 651 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 20 0 0 Megyei

U12 0 0 0 Megyei

U14 0 0 0 Országos

U16 0 0 0 Országos

U18 0 0 0 Országos

U20 0 0 0 Országos

U23 0 0 0 Országos

U25 0 0 0 Országos

Összesen 20 0 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 545 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 20 000 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 816 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 682 000 Ft

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

Összesen 3 063 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

2 748 200 Ft 28 332 Ft 56 664 Ft 2 833 196 Ft 314 800 Ft 3 119 664 Ft 3 147 996 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 716 767 Ft 716 767 Ft 358 384 Ft 1 075 151 Ft

Utánpótlás-nevelés 56 664 Ft 56 664 Ft 28 332 Ft 84 996 Ft

Összesen 1 160 147 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) A felújításokra fordítandó támogatási összegek felhasználásának szabályosságát ellenőrizni

Utánpótlás-nevelés Az utánpótlás nevelési feladatok ellátására fordítandó támogatási összegek felhasználásának szabályosságát ellenőrizni
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2015. 06. 12.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Bolyó Judit (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 a jogszabályban meghatározott 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Budapest, 2015. 06. 12.
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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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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-06-12 12:53:13

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-22 09:43:43

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-22 09:42:53

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 16:46:31

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-06-12 12:36:36

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-06-12 12:22:20

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-06-12 12:37:49

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-06-12 12:45:40

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2015-06-12 13:00:00

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-06-12 12:47:46

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 16:47:44

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 16:52:15

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 16:31:48

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 16:46:50

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 16:29:08

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-06-12 12:25:41

Mellékletek

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

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

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

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

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

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

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Budapest, 2015. 06. 12.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

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

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

Közre-
működői

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 34 763 205 Ft 358 384 Ft 716 767 Ft 35 838 355 Ft 15 359 295 Ft 50 839 267 Ft 51 197 651 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

34 763 205 Ft 358 384 Ft 716 767 Ft 35 838 355 Ft 15 359 295 Ft 50 839 267 Ft 51 197 651 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 748 200 Ft 28 332 Ft 56 664 Ft 2 833 196 Ft 314 800 Ft 3 119 664 Ft 3 147 996 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 37 511 405 Ft 386 716 Ft 773 431 Ft 38 671 552 Ft 15 674 095 Ft 53 958 931 Ft 54 345 647 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (25 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasmintavpkft20130429_1429688623.pdf Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2015-04-22 09:43:43)
90e8590366ab321e111a0c18c319ea1c95f6aa5a897a77fa589c302d2c164af9

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

mukktg-ek2015vp_1430317908.pdf Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2015-04-29 16:31:48) 53d8fe391b321f151d73beddf9a2cc430e17f8459345bb90fb70a8f069858afd

A beruházás finanszírozási terve és forrása

finanszirozasiutemezesvp2015_1434106066.pdf Kér. kieg. szerk., 31 Kb, 2015-06-12 12:47:46)
e71afe79b3ee54b0bca216571de0c0a83e8e012c330861ae12a7b8107be09e79

finanszirozasitervvp2015_1430232454.pdf Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2015-04-28 16:47:34)
37a83472cfd5638b771288e06bfad7aa578d73ccd73e0329450c6fd32a5dc921

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

kihasznaltsaginyilatkozatvp2015_1430319135.pdf Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2015-04-29 16:52:15)
7fb1589bb04597cadaba41776d12179726494f6c3a43d6b7ab3a3a54e919ec4f

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

mukktg-ek2015vp_1430232464.pdf Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2015-04-28 16:47:44) 53d8fe391b321f151d73beddf9a2cc430e17f8459345bb90fb70a8f069858afd

Egyéb dokumentumok

vasas-sc-vasas-pasaret-kft-mkosz-ny_1434105396.pdf Kér. kieg. szerk., 292 Kb, 2015-06-12 12:36:36)
03820af0d4ebc46d65ea9d720e9ce20bd53c35e4533785cf7c5e3fc26533379f

Nyilvántartó hatóság igazolása

vpcegbirosaginyilvantartas20150_1434106393.pdf Kér. kieg. szerk., 204 Kb, 2015-06-12 12:53:13)
277a66a8d27475ff162ae05983d92c4b6c0cc096dd74ccdad49112e6b5cd8821

vpcegbirosaginyilvantartas20150_1430146337.pdf Szerkesztés alatt, 208 Kb, 2015-04-27 16:52:17)
96a216356635efdadb7ad58e3dcc29eedabd07f441cdbb321d937737133940b5

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

vpigazgatasidijbank201504_1430232391.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-28 16:46:31)
249c2054ec7fb673800e1327b2170213f8fd7b1464ff0e52f1e42040a69c96c6

Köztartozásmentes adózó

vpnullas201504_1429688573.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-22 09:42:53) 5666d504ac38c0f9732ef0a7785cc08098cd0f6d3f3c88f6227d84968eaa9f8d

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

epitesiengnyilatkozat2015_1430317019.pdf Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2015-04-29 16:16:59)
846db86a1ade829847b00537eb6ee39852ff9e2c4fbf752481feaa4912e422f8

kormanyhivatallevelfelujitasrol2_1434105469.pdf Kér. kieg. szerk., 51 Kb, 2015-06-12 12:37:49)
2f8b2d45c79378856a9910735dbd543cebb2e4d6eb69a9ce591bf71be7300a27

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

kormanyhivatallevelfelujitasrol2_1434104741.pdf Kér. kieg. szerk., 51 Kb, 2015-06-12 12:25:41)
2f8b2d45c79378856a9910735dbd543cebb2e4d6eb69a9ce591bf71be7300a27

epitesiengnyilatkozat2015_1430232430.pdf Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2015-04-28 16:47:10)
846db86a1ade829847b00537eb6ee39852ff9e2c4fbf752481feaa4912e422f8

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...

ingatlannemhivatasossportszervez_1430317748.pdf Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-29 16:29:08)
81a5c338721073af2a13815a4468ceb07f424d01dd3f836aa66b7702701c5026

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

tulajdonilap201505_1434104540.pdf Kér. kieg. szerk., 75 Kb, 2015-06-12 12:22:20) e0d633b7762b5eecb3fc16cdf6a11dbbf4c0bbd58a73e8f0423b137757fb9613

tulajdonilap_1430209606.pdf Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2015-04-28 10:26:46) 6844b6a8a190f2fd0033ed6fa10ed80e9ac67a94fa6286625a0a57a540117c57

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

jelzalognyilatkozatvp2015_1430232410.pdf Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2015-04-28 16:46:50)
61e1fcefd72f3d61f1dbe11fe771657f69741882fc9d84f3c7ecf70a502d954c

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

finanszirozasitervvp2015_1430317074.pdf Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2015-04-29 16:17:54)
37a83472cfd5638b771288e06bfad7aa578d73ccd73e0329450c6fd32a5dc921

finanszirozasiutemezesvp2015_1434105940.pdf Kér. kieg. szerk., 31 Kb, 2015-06-12 12:45:40)
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e71afe79b3ee54b0bca216571de0c0a83e8e012c330861ae12a7b8107be09e79

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

vpprojektelemekmuszakitartalma2_1430317783.pdf Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2015-04-29 16:29:43)
102f6229a0cd45f946a0211c883cb0b558650c1615362e389643c917ce1693e8

streetballpalyarekortanpadloburk_1434106639.xls Kér. kieg. szerk., 26 Kb, 2015-06-12 12:57:19)
77e23c14ce0555904b25b925462941e657ec0f195d64cc3a4015ddd8fed45116

utanpotlasoltozofelujitasanakaja_1434106788.xls Kér. kieg. szerk., 50 Kb, 2015-06-12 12:59:48)
603f8c28ac6f2249a92191be4002f71e8375145e77ba3e2163c7be12833087fe

kosarlabdacsarnokvilagitaskorsze_1434106800.xls Kér. kieg. szerk., 29 Kb, 2015-06-12 13:00:00)
e832b8f06995d99d0a27d69c78b7f6841d269373bd75d520822c09d53074713a
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