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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Marcali Városi Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

Marcali VFC

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nincs visszaigénylés

Tagsági azonosítószám

2686

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18632350-1-14

Bankszámlaszám

66900038-11019497-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás önkormányzati támogatás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8700

Város

Marcali

Közterület neve

Sport

Közterület jellege

utca

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8700

Város

Marcali

Közterület neve

Sport

Közterület jellege

utca

Házszám

3

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 938 54 09

Fax

Honlap

www.marcalivfc.hu

E-mail cím

cseka81@gmail.com

E-mail cím

cseka81@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Csehkis Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

Elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 938 54 09
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Csehkis Gábor

E-mail cím

+36 70 938 54 09

cseka81@gmail.com

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Marcali VFC sportpálya

Nagy f.p.

8700
Marcali
Sport
3

55/1

90*66

Egyéb

80

0 Ft

8

Marcali VFC edzőpálya

Nagy f.p.

8700
Marcali
Sport
3

56

90*66

Egyéb

40

0 Ft

6

Latinka pálya

Nagy f.p.

8700
Marcali
Kozma Andor
1

1

90*66

Egyéb

60

0 Ft

6

Marcali VFC sportpálya

Kicsi mf.p.

8700
Marcali
Sport
3

55/1

20*40

Egyéb

16

0 Ft

6
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

6,25 MFt

6,25 MFt

8 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

8 MFt

10,3 MFt

18 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

15,25 MFt

17,55 MFt

27 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

6,5 MFt

6,55 MFt

8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

3,1 MFt

4 MFt

10 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3,9 MFt

4,5 MFt

6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,75 MFt

2,5 MFt

3 MFt

Összesen

15,25 MFt

17,55 MFt

27 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

594 518 Ft

11 890 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

808 683 Ft

16 174 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

3 614 243 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

11 790 000 Ft

235 800 Ft

Általános képzés

162 437 Ft

3 249 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Marcali Városi Labdarúgó Club céljai: - Rövidtávú cél: a jól működő utánpótlás bázis további bővítése, a térség legfontosabb utánpótlás nevelő központjává válása. Megfelelő kapcsolat
kiépítése a jól működő akadémiákkal, ezzel biztosítva a lehetőséget a tehetségek felfelé áramoltatásának. - Középtávú cél: minél több olyan utánpótlás labdarúgó kinevelése, akik I. és/vagy II.
osztályú bajnokságokban játszanak. - Hosszú távú cél: az utánpótlás csapatok a nemzeti bajnokságok 2. osztályában szerepeljenek. Egy jól működő rendszerrel piacképes labdarúgók adása a
magyar labdarúgás számára. Jelenlegi helyzet: az utánpótlás képzésre és versenyeztetésére helyezzük a fő fókuszt, a felnőtt labdarúgásra kevesebb forrás jut. Az utánpótlás bázisunk az
utóbbi években elnyert TAO támogatásoknak köszönhetően stabil lábakon áll és folyamatosan bővül. Az utánpótlás csapatoknál csak szakképzett edzők dolgoznak, akiknek folyamatosan
biztosítja az egyesület a továbbképzést. A Bozsik rendszerben körzetközpontként működünk. A legkisebb gyerekekkel már a Marcali Óvodákban elkezdenek foglalkozni, ezzel biztosított a
gyerekek egyesületbe integrálása. Tervezzük, hogy a legkisebb (óvodás) gyerekekkel óvónők foglalkozzanak az egyesületnél, így a gyerekek bátrabban jönnének hozzánk. Az U7 - U13
csapatokkal a Bozsik programban veszünk részt. E mellett az U9 korosztálytól, általában az utánpótlás nevelés szempontjából nagy hagyományokkal rendelkező csapatok társaságában,
meghívásos tornákon veszünk részt, illetve magunk is rendezünk ilyen tornákat. Az U11 csapat megnyerte a téli Somogy megyei futsal bajnokságot, ezzel kvalifikálta magát az országos
döntőre. Az U13 csapat a régiós kiemelt B tornákon szerepel. Az U14 csapat a Somogy-megyei bajnokság északi csoportjában szerepel és jelenleg 1. helyen áll, nagy esélye van a bajnoki cím
megszerzésére, miután tavaly is megnyerte ezt a sorozatot. Az U16 csapat a Somogy-megyei bajnokság északi csoportjában szerepel és jelenleg 1. helyen áll, szintén nagy esélye van a
bajnokság megnyerésére. Az U19 csapat a felnőtt csapattal együtt a Somogy-megyei bajnokság 1. osztályában szerepel és jelenleg 8. a tabellán, egy nagyon fiatal csapattal. Ez a csapat adja
a játékosokat a felnőtt csapathoz. A 2014/2015 szezon óta 15 saját nevelésű játékos épült be a felnőtt csapatba, ezzel folyamatosan a bajnokság egyik legfiatalabb átlagéletkorú csapata
vagyunk. 3 nagyméretű füves pályánk van, amelyek karbantartása, fejlesztése fontos feladatunk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Szeretnénk a Marcali, Sport u. 3. szám alatt található edzőpályára világítást építeni, hogy a csapataink a késő őszi, téli, kora tavaszi időszakban is minél tovább füves pályán tudjanak edzeni.
Az edzőpálya állapotának javítására, illetve a centerpálya jelenlegi jó állapotának megóvásához szükséges, hogy mindkét pályát öntözni tudjuk, ezért egy olyan kút fúrása szükséges, amelyből
mindkét pályát tudjuk locsolni.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt hosszú távú és tudatos munkával felépített. Viszont ahhoz, hogy jól működjön, minden évben/évadban szükség van bizonyos célkitűzésekre, amelyeket meg kell valósítani. A
következő időszakban a legfontosabb a már felépített rendszer működtetése, finomhangolása. Minden edzőnk szakképzett. Jelenleg 1 B licenccel és 5 C licenccel rendelkező edzőnk van. Az
óvodákkal, iskolákkal való kapcsolatunk kiváló, a térségből is sok gyerek jár hozzánk edzésre. Ha így nő a játékosok száma, akkor további edzőket kell alkalmazni. Minden korcsoportban kell,
hogy legyen csapatunk, amely biztosítja, hogy a gyerekek mindig a saját korosztályukban tudjanak játszani. Célunk a következő szezontól 2 Grasroots szervezői képesítéssel rendelkező óvónő
alkalmazása a legkisebb korosztályoknál.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési Programunk teljes mértékben igazodik a szakszövetség stratégiájához. A Marcali VFC a Bozsik Programban körzetközpontként szerepel. Célunk az, hogy a térség kiemelkedő
utánpótlás-nevelő központja legyünk. Ehhez szinte minden feltétel adott. A játékosok képzési folyamata az óvodás kortól a jelenlegi negyedosztályú – későbbiekben reményeink szerint a
harmad vagy másodosztályú – amatőr csapatig tart. Minden játékos szem előtt van, így pontosan nyomon követhető a fejlődése és precízen felépíthető a játékos. A képzésnek a lehető
legszélesebb alapokra kell támaszkodnia. Az óvodás/kisiskolás képzés(U7) keretében heti 2 alkalommal, szakmailag felkészült edző tanítja meg a labdarúgás alapjait a kistérség óvodáiba,
általános iskoláiba járó gyerekeknek. Nagyon komoly toborzó munkával folyamatosan kutatjuk a gyerekeket az óvodákban, általános iskolákban így egyre nő a létszám. A gyerekekkel és a
szülőkkel tudatosítani kell, hogy a gyerekek felkutatásának a célja, hogy Marcali korosztályos csapataiba kerüljenek. Így biztosított egy folyamatos kiválasztás, amitől joggal várható, hogy kettőhárom év alatt a legtehetségesebb gyerekeket központosítja a Marcali Kistérség területéről. Ez a folyamat kitűnő alapot biztosíthat a Marcaliban működő gimnáziumban sporttagozatos osztály
indítására. Nagyon fontos, hogy a nevelés minőségét ne az eredményességen keresztül ítéljük meg, hanem úgy, hogy a rendszer mennyire felkészült játékosokat nevel. Az természetes, hogy
ha a képzés jól működik, akkor a korosztályos csapataink mindenképpen jól fognak szerepelni. Ez a terv jól mutatja, hogy belátható időn belül a saját utánpótlásunk hogyan áll. Megmutatja,
hogy az egyes posztokon, rövid időn belül milyen utódlás várható. Megmutatja, hogy van-e utódja a kiöregedő játékosoknak vagy az esetleges piacképes fiatal játékosok Magyarországon
magasabb osztályba eladhatók-e. Ennek a munkának már látszanak a jelei, hiszen több labdarúgónkat vitt el a Kaposvári Bene Akadémia, a Vasas Kuabala Akadémia, az Illés Akadémia, a
ZTE Akadémia. Az utánpótlás csapataink rendszerint a bajnoki címért küzdenek. A felnőtt csapatban pedig folyamatosan mutatkoznak be az utánpótlás csapatokból feljövő játékosok. Aki
’’kiöregszik’’ az utánpótlásból és ’’nem fér be’’ a felnőtt megyei 1. osztályú csapatba, az rendszerint a környék megyei 2. vagy 3. osztályú csapatiba igazol.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Minden, jól működő társadalomban fontos szerepet tölt be a sport. Egészségvédő, ember- és társadalomformáló hatása van. Korunk sajnálatos jellemzője az egyének, családok, települések,
országunk és az egész világ könyörtelen gazdasági harca, az érvényesülésért és az anyagi biztonságért való küzdelem. E küzdelemben a fizikailag és szellemileg egyaránt jól felkészültek
óriási előnyt szereznek. A sport számos olyan dologra felkészít, ami az élet más területén hasznossá válhat. Aki a sportpályán megtanulta a küzdést, a szabályok betartásának fontosságát, az
ellenfél tiszteletét, a bírói döntések elfogadását, az megtanult veszíteni és nyerni. Az igazi sportember képes a vesztés után újra felállni és tovább küzdeni, ezáltal a civil életben is hasznosabb,
értékesebb tagja lesz a társadalomnak, mint aki könnyen feladja a küzdést, vagy csak szabálytalan, törvénytelen úton tud eredményt elérni. A sportban megtanulunk társainkkal együtt küzdeni
egy célért, megtanulunk alkalmazkodni a változó feltételekhez és a társakhoz. Mindezek a tulajdonságok egy életen keresztül kísérik el azt, aki ezt fiatalon megtanulta, megszokta. Ezeket az
alapelveket követve építjük fel Egyesületünk működését. Ezáltal hozzájárulunk a térség társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. Olyan edzők foglalkoznak játékosainkkal, akik környezetükben
elismertek. Célunk, hogy ezek a játékosok csapatban játszva minél több örömet szerezzenek saját maguknak, családjaiknak, ismerőseiknek, városuknak és környékének, valamint a
tehetségesebbek az egész országnak. Társadalmi hatás lehet például, ha a Marcaliban működő Gimnáziumban a labdarúgást választó fiataloknak is köszönhetően végre létre tudnak hozni
egy sporttagozatos osztályt. Gazdaságilag az Egyesület akkor tud profitálni, ha a magasabb osztályban szereplő csapatok felfigyelnek egy-egy labdarúgónkra, és leigazolják őket. Ezen kívül, a
sport egészségmegőrző, egészségjavító hatásának köszönhetően, aki folyamatosan sportol, az várhatóan kevesebbet jár orvoshoz, kevesebbet költ gyógyszerekre és kevesebbet hiányzik a
munkahelyéről. Kockázat csupán abban az esetben van, ha a felépített rendszert a támogatás elapadása esetén nem tudnánk tovább működtetni. Összegezve: itt egy hosszabb távon
realizálódó társadalmi és gazdasági hatásról van szó.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Könyvelő, pénzügyi -, és egyéb
ügyintéző

Kategória

Képesítés

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Normál

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

160

12

80 000 Ft

17 600 Ft

1 171 200 Ft

160

12

80 000 Ft

17 600 Ft

1 171 200 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
576 682 Ft

2017-10-06 11:10

Ell. szerv. fiz. díj
5 945 Ft

Közreműködői díj
11 890 Ft

Teljes támogatás (Ft)
594 518 Ft

Önrész (Ft)
594 518 Ft

Elszámolandó összeg
1 183 090 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
1 189 035 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályatartozék

eredményjelző (nem beépített)

db

1

381 000 Ft

381 000 Ft

Informatikai beruházás

honlap fejlesztés

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Pályakarbantartó gép

önjáró öntözőkocsi

db

1

400 000 Ft

400 000 Ft

Pályakarbantartó gép

locsolótömlő

méter

100

1 000 Ft

100 000 Ft

Berendezési eszköz

mosógép

db

1

100 000 Ft

100 000 Ft
1 131 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

eredményjelző (nem beépített)

Eredményjelző készülék vásárlása. Jelenleg nincs működőképes eredményjelző az egyesületnél.

honlap fejlesztés

A www.marcalivfc.hu honlap fejlesztése.

önjáró öntözőkocsi

A Marcali VFC sport utcai telephelyén jelenleg nincs megoldva rendesen a 2 db élőfüves nagypálya öntözése.

locsolótömlő

A Marcali VFC sport utcai telephelyén jelenleg nincs megoldva rendesen a 2 db élőfüves nagypálya öntözése.

mosógép

A játékosok mezeit az egyesület mossa. Eddig 2 mosógéppel mostunk, amelyből az egyik tönkrement.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
784 422 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
8 087 Ft

Közreműködői díj
16 174 Ft

Teljes támogatás (Ft)
808 683 Ft

Önrész (Ft)
346 578 Ft

Elszámolandó összeg
1 147 174 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
1 155 261 Ft

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

2017-10-06 11:10

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pálya
világítás

pályavilágítás felújítása nagy fű

2017-11-01

2017-11-15

2017-12-01

3 862 015 Ft

Pályainfrastr.
bőv.

egyéb

2018-03-01

2018-03-14

2018-04-02

1 265 047 Ft

5 127 062 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

pályavilágítás felújítása nagy fű

A Marcali VFC edzőpályáján és a centerpályáján sincs jelenleg világítás. Ahhoz, hogy a késő őszi, téli, kora tavaszi időszakban a csapataink edzeni
tudjanak, esetleg edzőmérkőzést játszanak fontos lenne, hogy legalább az egyik pályán legyen világítás. A világítást az edzőpályára terveztük.

egyéb

Labdafogó háló építése. A Marcali VFC sport utcai telephelyének edzőpályáján jelenleg nincs labdafogó háló, melynek kiépítése szükséges.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Pálya világítás

pályavilágítás felújítása
nagy fű

Nagy f.p.

8700
Marcali
Sport u.
3

Marcali belterület 56 HRSZ

Lux

150

Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

egyéb

Nagy f.p.

8700
Marcali
Sport u.
3

Marcali belterület 56 HRSZ

Nem
releváns

90x66

Egyéb

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály

Használt pálya típusa

Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)

Használat heti időtartama

Játékosok száma

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

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

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

3 578 101 Ft

36 142 Ft

0 Ft

3 614 243 Ft

1 548 961 Ft

5 127 062 Ft

5 163 204 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-10-06 11:10
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

Marcali U9 U9

12

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

Marcali U7 U7

12

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

MARCALI VFC U19

16

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U16

MARCALI VFC U16

16

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U14

MARCALI VFC U14

16

Egyéb bajnokság

Egyéb bajnokság

Aktív

U13

Marcali U13 kiemelt U13

14

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

Marcali U11-kiemelt U11

14

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

461597

PÉTERFI ÁDÁM

KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BENE FERENC LABDARÚGÓ AKADÉMIA

2016.08.30.

15%

464078

SIMON KEVIN

SZOMBATHELYI HALADÁS LABDARÚGÓ ÉS SPORTSZOLGÁLTATÓ KFT.

2016.08.15.

15%

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-10-06 11:10

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-10-06 11:10
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U19

MARCALI VFC U19

12

Futsal UP torna

Futsal UP bajnokság

Aktív

U15

MARCALI VFC U15

12

Futsal UP torna

Futsal UP bajnokság

Aktív

U13

MARCALI VFC U13

12

Futsal UP torna

Futsal UP bajnokság

Aktív

U11

MARCALI VFC U11

12

Futsal UP torna U11 v. alatta

Futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-10-06 11:10

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-10-06 11:10

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2017-10-06 11:10

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

pár

2

4 800 Ft

9 600 Ft

Sporteszköz

labda

db

50

6 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszköz

gát

db

15

1 100 Ft

16 500 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

pár

30

6 000 Ft

180 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

100

11 000 Ft

1 100 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

db

2

2 100 Ft

4 200 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

db

18

8 000 Ft

144 000 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

32

1 500 Ft

48 000 Ft

Sportfelszerelés

sportszár

pár

54

1 500 Ft

81 000 Ft

Sporteszköz

labdatartó háló

nm

300

550 Ft

165 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
Marcali Városi Sportcsarnok

Kategória
Sportcsarnok

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

5 000 Ft

16

Hónapok száma
4

Bérleti díj összesen (Ft)
320 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése
Marcali Városi
Sportcsarnok

Indoklás

A késő őszi, téli, kora tavaszi időszakban minimum az U9 és U11 korosztályunknak szeretnénk edzéslehetőséget biztosítani a városi sportcsarnokban. Ezen kívül 2018.
januárjában ismét megrendezzük a hagyományos hazai téli felkészülési tornasorozatot.

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

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Egyéb

Kőrösi András

EKHO

120

12

90 000 Ft

18 000 Ft

1 296 000 Ft

Edző

TANC1408-00797

EKHO

60

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Edző

TANC1433-01359

EKHO

60

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Edző

TANC1300-00033

EKHO

60

12

60 000 Ft

12 000 Ft

864 000 Ft

Edző

TANC1408-00790

EKHO

60

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Edző

TANC1309-00378

EKHO

80

12

50 000 Ft

10 000 Ft

720 000 Ft

Edző

KPTANB1502-3743

EKHO

80

12

60 000 Ft

12 000 Ft

864 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
Kőrösi András

2017-10-06 11:10

Indoklás
Utánpótlás szakmai vezető, aki felel a teljes utánpótlás szakmai munkájáért. Az egyesület edzőinek utasításokat ad, szakmai munkájukat ellenőrzi,
támogatja, segíti őket. Az utánpótlás csapatok részére tornákat szervez. Kapcsolatot tart az iskolákkal, óvodákkal, illetve más egyesületekkel. Az
utánpótlás labdarúgók átigazolásáért felel.
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2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

TANC1408-00797

MLSZ Grassroots C

U9

6

12

TANC1433-01359

MLSZ Grassroots C

U11

8

16

TANC1300-00033

MLSZ Grassroots C

U13

8

14

TANC1408-00790

MLSZ Grassroots C

U16

8

16

TANC1309-00378

MLSZ Grassroots C

U19

8

16

KPTANB1502-3743

UEFA B

U7

8

20

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 048 300 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

3 674 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

350 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

320 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

450 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 904 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

12 746 300 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
11 436 300 Ft

2017-10-06 11:10

Ell. szerv. fiz. díj
117 900 Ft

Közreműködői díj
235 800 Ft

Teljes támogatás (Ft)
11 790 000 Ft

Önrész (Ft)
1 310 000 Ft

Elszámolandó összeg
12 982 100 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
13 100 000 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

UEFA "B" tanfolyam

1

250 000 Ft

MLSZ Grassroots "C"

2

40 000 Ft

Egyéb

6

30 000 Ft
320 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
157 563 Ft

2017-10-06 11:10

Ell. szerv. fiz. díj
1 624 Ft

Közreműködői díj
3 249 Ft

Teljes támogatás (Ft)
162 437 Ft

Önrész (Ft)
162 437 Ft

Elszámolandó összeg
323 249 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
324 873 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-10-06 11:10

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

11 890 Ft

11 890 Ft

5 945 Ft

17 835 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

16 174 Ft

16 174 Ft

8 087 Ft

24 261 Ft

Utánpótlás-nevelés

235 800 Ft

235 800 Ft

117 900 Ft

353 700 Ft

Általános képzés

3 249 Ft

3 249 Ft

1 624 Ft

4 873 Ft

Összesen

267 113 Ft

400 669 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

TAO pályázat elkészítése, támogató keresése, szerződéskötés, a pályázat lehívása, a támogatás felhasználásának koordinálása, a támogatás
elszámolása, kapcsolattartás az önkormányzattal.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

TAO pályázat elkészítése, támogató keresése, szerződéskötés, a pályázat lehívása, a támogatás felhasználásának koordinálása, a támogatás
elszámolása, kapcsolattartás az önkormányzattal. Árajánlatok kérése, kapcsolattartás a vállalkozásokkal. A kivitelezés ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés

TAO pályázat elkészítése, támogató keresése, szerződéskötés, a pályázat lehívása, a támogatás felhasználásának koordinálása,a támogatás
elszámolása, kapcsolattartás az önkormányzattal. Árajánlatok kérése.

Általános képzés

TAO pályázat elkészítése, támogató keresése, szerződéskötés, a pályázat lehívása, a támogatás felhasználásának koordinálása, a támogatás
elszámolása, kapcsolattartás az önkormányzattal, a képzések lebonyolítójával.
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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: Marcali, 2017. 10. 06.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Csehkis Gábor (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 ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Marcali, 2017. 10. 06.

2017-10-06 11:10

20 / 25

be/SFPHPM01-16225/2017/MLSZ
NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Csehkis Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Marcali Városi Futball Club (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Marcali Városi Futball Club (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

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

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Marcali, 2017. 10. 06.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző

foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
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:
2017-04-13 15:29:58
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:
2017-04-13 15:31:00
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-18 14:09:26
Feltöltés / Megtekintés

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-21 13:57:00
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-13 15:46:41

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 13:58:54
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 14:11:10
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: 4
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 14:12:33
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 14:14:55
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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 14:15:50
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 14:16:45
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 14:17:54
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: 6
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 14:19:23
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2017-08-16 14:20:09

Kelt: Marcali, 2017. 10. 06.

2017-10-06 11:10
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

6

8

33%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

6

6

0%

Edzőtáborok száma

db

3

3

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

2

4

100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

16

18

13%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

14

18

29%

U15

fő

0

0

0%

fő

11

14

27%

20

20

0%

20

30

50%

Egyéb indikátorok
U13

U7-U9

2017-10-06 11:10
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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

576 682 Ft

5 945 Ft

11 890 Ft

594 518 Ft

594 518 Ft

1 183 090 Ft

1 189 035 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

4 362 523 Ft

44 229 Ft

16 174 Ft

4 422 926 Ft

1 895 539 Ft

6 274 236 Ft

6 318 465 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

784 422 Ft

8 087 Ft

16 174 Ft

808 683 Ft

346 578 Ft

1 147 174 Ft

1 155 261 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 578 101 Ft

36 142 Ft

0 Ft

3 614 243 Ft

1 548 961 Ft

5 127 062 Ft

5 163 204 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 436 300 Ft

117 900 Ft

235 800 Ft

11 790 000 Ft

1 310 000 Ft

12 982 100 Ft

13 100 000 Ft

Képzés

157 563 Ft

1 624 Ft

3 249 Ft

162 437 Ft

162 437 Ft

323 249 Ft

324 873 Ft

- ebből általános képzés

157 563 Ft

1 624 Ft

3 249 Ft

162 437 Ft

162 437 Ft

323 249 Ft

324 873 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

16 533 068 Ft

169 698 Ft

267 113 Ft

16 969 881 Ft

3 962 494 Ft

20 762 675 Ft

20 932 373 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-10-06 11:10

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (34 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)
alairasminta_1492090260.pdf (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2017-04-13 15:31:00) 4ea78df5f0a249881d37228d23fc4eb4f4c64788ecc4b90f1c07e845399b0d52
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
finanszirozasiterv_1493131529.docx (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-04-25 16:45:29) f8a5f9d350d2ecac8a9fa723498f2314567e5122b977f9422d032791e667adac
aberuhazasfinanszirozasitervees_1502885805.docx (Hiánypótlás melléklet, 32 Kb, 2017-08-16 14:16:45) f8a5f9d350d2ecac8a9fa723498f2314567e5122b977f9422d032791e667adac
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyekhasznosi_1493131709.docx (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2017-04-25 16:48:29) 83a52ee306c537e2b3f6d098b560aad0403f735ba629afdc39481c9c07f38288
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1502885874.docx (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2017-08-16 14:17:54) 83a52ee306c537e2b3f6d098b560aad0403f735ba629afdc39481c9c07f38288
(1)azelkeszultletesitmenyhasznosita_1502885874.docx (Hiánypótlás melléklet, 33 Kb, 2017-08-16 14:17:54) 83a52ee306c537e2b3f6d098b560aad0403f735ba629afdc39481c9c07f38288
Egyéb dokumentumok
kutfurastorles_1502884734.pdf (Hiánypótlás melléklet, 47 Kb, 2017-08-16 13:58:54) 30c680bfbe0d7b81daaf7b5949b7a466dc0ebe40236d9856a3e34702088380ed
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat_1492091201.pdf (Szerkesztés alatt, 261 Kb, 2017-04-13 15:46:41) e2ce95c178c9aef78a4ca425003fea12ad8e514ad844b6abfe2c230fd1de8891
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1492090198.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2017-04-13 15:29:58) c89408de7953b0e2a8938daf8c4f2f3aa641d8ff54d3a5ff374f762fcd45b4d7
(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
atutalasigazolas_1492775820.pdf (Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2017-04-21 13:57:00) 6cc40c3f18fd366cfba024735ce0581d9191c33a0a324b5921b0469567d937ff
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
1_marcali_varosi_futball_klub_18632_1492517366.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-18 14:09:26) 359bdb1fa7a5b479270a12b9985e8036579086f2bcae9fa0785db52574009a2d
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
engedelyek_1493131900.docx (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-04-25 16:51:40) d6d8be0f0ae9588c314df7f7453dacc4e5c91e8f07aa25367743ab3f7027ca4a
azegyebengedelykotelestevekenyse_1502885750.docx (Hiánypótlás melléklet, 32 Kb, 2017-08-16 14:15:50) d6d8be0f0ae9588c314df7f7453dacc4e5c91e8f07aa25367743ab3f7027ca4a
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
engedelyek_1493131937.docx (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-04-25 16:52:17) d6d8be0f0ae9588c314df7f7453dacc4e5c91e8f07aa25367743ab3f7027ca4a
labdafogohaloepitesiengedely_1493307200.pdf (Szerkesztés alatt, 314 Kb, 2017-04-27 17:33:20) 3f97bc7dbfec77dda8ca37ed7636cd66528c61c5aac7081e5f77b2f29a841c45
azelviepitesiengedelyazingatla_1502885695.pdf (Hiánypótlás melléklet, 318 Kb, 2017-08-16 14:14:55) 0d03918cf15d2bc1e45ebfe919730ca418ff9a741e7143f5d036df28c8931cc1
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
palyahasznalat_1493203560.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-26 12:46:00) fdfafbe5c3156a6889d51a81b81e8e7289950d9bf9dc243a2aa16004c93914fd
bereltvagymasjogcimenhasznalt_1502885470.pdf (Hiánypótlás melléklet, 26 Kb, 2017-08-16 14:11:10) fdfafbe5c3156a6889d51a81b81e8e7289950d9bf9dc243a2aa16004c93914fd
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
marcali56_1493130655.jpg (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2017-04-25 16:30:55) 342517e0cb719cc5ce46335ed8a9879c5b8e5898e15964cc91d06d1aacbfe58a
marcali55-1_1493130665.jpg (Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2017-04-25 16:31:05) e31af3b99547038182cd77747e9d647fba08db47667e16c8d9c9aa01746948a8
azingatlanhelyrajziszama3hona_1502885549.jpg (Hiánypótlás melléklet, 110 Kb, 2017-08-16 14:12:29) e31af3b99547038182cd77747e9d647fba08db47667e16c8d9c9aa01746948a8
azingatlanhelyrajziszama3hona_1502885553.jpg (Hiánypótlás melléklet, 132 Kb, 2017-08-16 14:12:33) 342517e0cb719cc5ce46335ed8a9879c5b8e5898e15964cc91d06d1aacbfe58a
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
ontozokocsiarajanlat_1492090364.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2017-04-13 15:32:44) e9ecd435d3b82115fe41b09df6f30728d6b8a0fda0e4f05918038d385c36222d
labdafogohaloarajanlat_1492090372.jpg (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2017-04-13 15:32:52) 21228ace39efac13a44e79e9135fb87dcfaad9198b27204b5b6ec3904771c9d2
kutfurasarajanlat125mmprofikut_1492090378.docx (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2017-04-13 15:32:58) 374c011eef48c08dece16eae255f3c15843cf3207d09a891715426e9c1a37494
edzopalyavilagitas_1492090390.xls (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2017-04-13 15:33:10) 80dad135b9142d2a29d1bc67d36b0ba194ba84f0838f4997f5ba0a08e57d658b
eredmenyjelzoderby19rckulterifo_1492090399.docx (Szerkesztés alatt, 127 Kb, 2017-04-13 15:33:19) 6c5886139226e7b1bf4d4dcf3670139efcccd8621c93640facf8017c9853a2d7
megvalositanikivantberuhazasfel_1502885963.jpg (Hiánypótlás melléklet, 98 Kb, 2017-08-16 14:19:23) 21228ace39efac13a44e79e9135fb87dcfaad9198b27204b5b6ec3904771c9d2
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
edzopalyavilagitas_1493130996.xls (Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2017-04-25 16:36:36) 747120f7b143f7bb8a385fb688c59ce5b1e07232e963e19308f9a01949fd37e4
eredmenyjelzoderby19rckulterifo_1493131001.docx (Szerkesztés alatt, 127 Kb, 2017-04-25 16:36:41) 6c5886139226e7b1bf4d4dcf3670139efcccd8621c93640facf8017c9853a2d7
kutfurasarajanlat125mmprofikut_1493131013.docx (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2017-04-25 16:36:53) 374c011eef48c08dece16eae255f3c15843cf3207d09a891715426e9c1a37494
labdafogohaloarajanlat_1493131023.jpg (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2017-04-25 16:37:03) 21228ace39efac13a44e79e9135fb87dcfaad9198b27204b5b6ec3904771c9d2
ontozokocsiarajanlat_1493131038.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2017-04-25 16:37:18) e9ecd435d3b82115fe41b09df6f30728d6b8a0fda0e4f05918038d385c36222d
amegvalositanikivantprojekteleme_1502886009.xls (Hiánypótlás melléklet, 116 Kb, 2017-08-16 14:20:09) c439246f0909f3dc422a97c2a438763cab3c7a6c2da57a56aad50d55620c1e8f
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