
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kelebia Községi Népi Sportkör SE

A kérelmező szervezet rövidített neve  KKNSK

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2151

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19972109-1-03

Bankszámlaszám  53100049-10000881-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6423  Helység  Kelebia

Út / utca  Ady Endre u.  Házszám  114

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6423  Helység  Kelebia

Út / utca  Ady Endre u.  Házszám  114

Telefon  +36 77 454 201  Fax  -

Honlap  www.knsk.kelebia.hu  E-mail cím  kelebiasportkor@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Tartott Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 894 93 95  E-mail cím  kelebiasportkor@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Molnár László +36 70 335 30 98 molnarlaszlo.0723@gmail.com

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

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

A kérelmező 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 2,5 MFt 1 MFt 3 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3,6 MFt 7,5 MFt 8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 11,4 MFt 30 MFt 121,7 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 12 MFt

Összesen 18,5 MFt 39,5 MFt 144,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 1,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,6 MFt 1 MFt 1 MFt

Anyagköltség 0,2 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,4 MFt 1 MFt 1 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 16,4 MFt 31 MFt 26 MFt

Összesen 17,6 MFt 33,5 MFt 30 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 5,8 MFt 5,9 MFt 7,4 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,6 MFt 1 MFt 1 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

898 081 Ft 17 962 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

3 973 712 Ft 79 474 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 6 873 637 Ft 137 473 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk filozófiája szerint amatőr futballt, csak saját nevelésű és kötődésű játékosokkal lehet hosszú távon tervezni. Ezen elvre alapozva az előző években
kialakítottuk saját utánpótlás képzésünket, amely magához vonzza a település gyermekeit minden korosztályban (U7, U9, U11,U13,U14, U17 és U21). A felnőtt
csapatunk a megyei II. osztályban szerepel és a dobogóra kerülés a cél, hogy az utánpótlás képzés hosszú távon biztosított legyen. Az idei évben versenyengedéllyel
rendelkező játékosaink: U7: 9 fő U9: 9 fő U11: 12 fő U13: 13 fő U17: 16 fő U21: 21 fő Felnőtt: 21 fő A jövő évben is vállaljuk, hogy a korosztályos bajnokságokban és
a Bozsik programban részt veszünk. Létesítményi feltételek az elmúlt években nyert pályázatoknak és a helyi támogatóknak köszönhetően a mi bajnoki
osztályunkban kiemelkedően jónak mondható! Az öltözőnket felújítottuk (központi fűtés, új zuhanyzók és toalett került kialakításra, nyílászárók cseréje, épület külső
hőszigetelése, tetőszerkezet cseréje), a pályánk rendelkezik 30 szórófejes automata öntözőrendszerrel, edzésre alkalmas villanyvilágítással, elektronikus
eredményjelző táblával. A sportpályát bekerítettük és elkészült egy új 150 ülőhelyes lelátó. Azonban a jövőben mindenképpen szükségszerű lesz egy edzőpálya
kialakítása, hiszen ennyi csapatnak az edzését egy pályán megtartani egyre nehezebb feladat, valamint a pálya minőségének a rovására is megy a nagy megterhelés
miatt. Csapataink további létszámfejlődése elsősorban attól függ, hogy a környező településekről tudunk-e fiatalokat magunkhoz csábítani, hiszen a helyi gyerekek
adta lehetőségeket közel 100 %-an kimerítettük. 

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

Egyesületünk csak 1 db élő füves nagy pályával rendelkezik. Ezen kell megoldanunk utánpótlás csapataink és felnőtt csapatunk napi edzését valamint a
településünkön jelentkező amatőr csapatok kispályás meccseit és tornáit. A legnagyobb igyekezetünk ellenére is, sajnos a pálya talajának a minőségromlása
elkerülhetetlen ekkora igénybevétel mellett, ezért égető szükség lenne még egy pálya kialakítására. Az utóbbi időben egyre többször fordul elő, hogy a nagy
mennyiségű csapadék miatt nem lehet az eredetileg kiírt időpontban megrendezni a mérkőzéseket a pályák használhatatlansága miatt. A téli felkészülési időszakban
az edzések és az edzőmérkőzések lebonyolítása is egyre nagyobb problémát jelent, hiszen minden csapat félti, óvja saját pályáját. Látva ezen problémákat, teljes
mértékben megoldást jelentene egy mű füves nagy pálya, amely nem csak a mi egyesületünk edzés lehetőségeinek a problémáira jelentene megoldást, hanem a
kistérségünkben levő többi csapatnak is segítséget nyújtana. A megvalósulás első üteme a TAO támogatások összegyűjtése lenne, amelyet 2015. dec. 31-ig kellene
megtenni. A második ütemben közbeszerzés lebonyolítására és a pálya elkészítésére kerülne sor, amely 2016. 06.30-ig tartana. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2015.07.01-2016.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó
összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: Toborzás, igazolás, nevezés 2015.07.01-2015.09.01.
Bajnokságban való részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2015.09.01-2016.06.30.
Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2015.09.01-2016.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2015.07.01-2016.06.30.
Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2014.07.01-2015.06.30. 

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

Egyesületünk sportfejlesztési programja több ponton is csatlakozik a Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiájához. Az utánpótlás korú játékosaink (fiúk, lányok
egyaránt)számát növelni kívánjuk, hogy a labdarúgás egyre több gyermek mindennapi sportja legyen. Fontos számunkra a játék megismertetése, megszerettetése a
gyerekekkel, ezért a Kelebiai Levente Sportegyesülettel szoros együttműködésben évente több alkalommal gyerek tornákat szervezünk. A szülőkkel való jó
kapcsolatnak köszönhetően, azok önként részt vesznek a szervezési feladatokban. Számunkra nagyon fontos, hogy a folyamatos fejlődést szem előtt tartva lépésről-
lépésre haladjunk a nevelés és tanítás terén, biztosítva az előrelépés lehetőségét a gyerekek számára. Az előző évi támogatásoknak köszönhetően mára
megteremtettük a környék kiemelkedően legfejlettebb infrastruktúrájával rendelkező sportpályáját. Egyesületünk a helyi önkormányzatnak és vállalkozóknak
köszönhetően stabil anyagi háttérrel rendelkezik. Ezt jól mutatja, hogy a pályázatokhoz az önerőt szponzorációs bevételekből tudjuk fedezni. Az önkormányzat is
elkötelezett a sport és azon belül a labdarúgás iránt. Elkötelezettek vagyunk a grassroots felkarolása, támogatása és kiszélesítése iránt. Ennek keretében 2013-ban
első ízben megszervezett "öregfiúk" kispályás bajnokság egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Mára már nem csak helyi és környékbeli csapatok jelezték
részvételi szándékukat, hanem a szomszédos Szerbiából is két csapat jelezte részvételi szándékát. 

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

Sportfejlesztési programunk rövid ill. hosszú távon kell megvizsgálnunk. Rövid távon, a sportolási lehetőség bővülése, az egyre nagyobb létszámú közösségek
bekapcsolódása az aktív sportéletbe, mind a grassroots, mind a verseny rendszerben. Hosszú távon mindez a sportolók fizikai és egészségi állapotának javulását
eredményezi, hozzájárul az egészséges életmód kialakításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez, az esélyegyenlőség biztosításához. Az egészséges, sportoló
egyén számára biztosítottá válik az egészséges munkavégzés lehetősége, csökkennek a társadalombiztosítás terhei. A fiatalok így egyre egészségesebb társadalom
tagjaivá válhatnak. A sportfejlesztési programunk megvalósítása kapcsán a folyamatos minőségi feltételek biztosítására törekszünk. Beruházásainkkal
biztonságosabb, használhatóbb kiszolgáló egységek újulnak meg. A környező településeken folyamatosan generáljuk a futballozásra való kedvet, a játék lehetőségét,
ezáltal növelve az egyesület sportolói létszámát. Kockázatok: 1. Likviditási problémák 2. Jogszabályi környezet megváltozása 3. Kivitelező időbeli csúszása 4. Kültéri
munkálatok során bekövetkezett kedvezőtlen időjárás Kezelési módok: 1. Költségcsökkentő intézkedések megtétele, egyeztetések a szövetséggel valamint
szponzorok és támogatók megnyerése 2. Ide vonatkozó jogszabályok folyamatos figyelése, szükség esetén egyeztetés az illetékes szervekkel 3. Kockázat időbeni
felismerése, kivitelezési munkálatok nyomon követése, folyamatos egyeztetések a kivitelezővel. 4. Munkálatok átütemezése, szükséges egyeztetések megtétele.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (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

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Egyéb Fűnyíró db 1 1 256 030
Ft

1 256 030 Ft

1 256 030 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Fűnyíró A pálya megfelelő karbantartásához szükséges egy fűnyíró traktor beszerzése.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

871 138 Ft 8 981 Ft 17 962 Ft 898 081 Ft 384 892 Ft 1 273 992 Ft 1 282 973 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

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

Pálya infr.
bőv.

Világítás kiépítése
kispályához

2016-04-01 2016-05-18 2016-05-31 5 557 520
Ft

5 557 520
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Világítás kiépítése
kispályához

Csapataink edzései a délutáni/esti órákban esedékesek. Az őszi hónapokban már szükségünk van világításra, hogy csapataink
gond nélkül tudjanak edzeni mivel a játékosok csak esti órákban tudnak edzeni.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne, helyrajzi

száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers

beruházási érték

Pálya infr.
bőv.

Világítás
kiépítése
kispályához

Egyéb 6423
Kelebia
Bajcsy-
Zsilinszky
u.
114

211/1 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 3 854 501 Ft 39 737 Ft 79 474 Ft 3 973 712 Ft 1 703 019
Ft

5 636 994 Ft 5 676 731 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi U13 13 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 KELEBIA KNSK U21 21 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 KELEBIAI KNSK U17 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U14 KELEBIAI KNSK U14 0 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés Póló db 67 4 000 Ft 268 000 Ft

Sportfelszerelés Cipő élőfüves pár 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés Rövidnadrág db 67 3 520 Ft 235 840 Ft

Sportfelszerelés Mez db 67 8 000 Ft 536 000 Ft

Sportfelszerelés Sportszár pár 67 2 300 Ft 154 100 Ft

Sportfelszerelés Sapka db 67 3 350 Ft 224 450 Ft

Sportfelszerelés Papucs pár 67 5 500 Ft 368 500 Ft

Sportfelszerelés Kesztyű pár 67 5 865 Ft 392 955 Ft

Sportfelszerelés Törölköző db 67 6 700 Ft 448 900 Ft

Sportfelszerelés Kapus felszerelés db 6 16 300 Ft 97 800 Ft

Sportfelszerelés Kapus kesztyű db 10 15 000 Ft 150 000 Ft

Sportfelszerelés Labda edzésre db 60 7 120 Ft 427 200 Ft

Sportfelszerelés labda mérkőzésre db 2 30 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 67 1 260 Ft 84 420 Ft

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

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

Vitamin vitamin db 100 4 000 Ft 400 000 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray db 20 1 500 Ft 30 000 Ft

Diagnosztikai eszköz Orvosi táska db 1 25 000 Ft 25 000 Ft

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

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

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző TANC 1423-01121 EKHO 40 10 50 000 Ft 10 000 Ft 600 000 Ft

Egyéb Intéző EKHO 80 10 75 000 Ft 15 000 Ft 900 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Intéző A csapat ügyeit intézi. Segít megszervezni a tornákat, felkészülési meccseket. Intézi az utazásokat.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC 1423-01121 Egyéb U13 4 13

TANC 1423-01121 Egyéb U17 4 16
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 748 165 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 455 000 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 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 728 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 500 000 Ft

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

Összesen 7 431 165 Ft

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

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

6 667 428 Ft 68 736 Ft 137 473 Ft 6 873 637 Ft 763 737 Ft 7 568 638 Ft 7 637 374 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

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

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 szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

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

be/SFP-09413/2015/MLSZ

2015-10-21 15:58 16 / 24



Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

17 962 Ft 17 962 Ft 8 981 Ft 26 943 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 79 474 Ft 79 474 Ft 39 737 Ft 119 211 Ft

Utánpótlás-nevelés 137 473 Ft 137 473 Ft 68 736 Ft 206 209 Ft

Összesen 234 909 Ft  352 363 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a
107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési
koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges
feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály
által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó
elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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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: Kelebia, 2015. 10. 21.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tartott Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

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

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

Kelt: Kelebia, 2015. 10. 21.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Kelebia, 2015. 10. 21.

be/SFP-09413/2015/MLSZ

2015-10-21 15:58 21 / 24



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 7 8 14%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 4 5 25%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 19 22 16%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 20 23 15%

Egyéb indikátorok

U13 és alatta 41 47 15%

Nézőszám 140 160 14%

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 4 725 639 Ft 48 718 Ft 97 436 Ft 4 871 793 Ft 2 087 911 Ft 6 910 986 Ft 6 959 704 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

871 138 Ft 8 981 Ft 17 962 Ft 898 081 Ft 384 892 Ft 1 273 992 Ft 1 282 973 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 854 501 Ft 39 737 Ft 79 474 Ft 3 973 712 Ft 1 703 019 Ft 5 636 994 Ft 5 676 731 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

6 667 428 Ft 68 736 Ft 137 473 Ft 6 873 637 Ft 763 737 Ft 7 568 638 Ft 7 637 374 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

Összesen 11 393 067 Ft 117 454 Ft 234 909 Ft 11 745 430 Ft 2 851 648 Ft 14 479 624 Ft 14 597 078 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (19 darab)

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

al____r__si_c__mp__ld__ny_1430252145.pdf Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-28 22:15:45)
4a49a6a9c68f390991587e7cc0d8199b1bb0be4d1ab53374e22aebfdc7be9fe8

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

doc_1430293612.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 09:46:52) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

211-1_1430252886.pdf Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2015-04-28 22:28:06) 25381e4181aa1c308d3b9e361468bec1cb926e91c8153bb10af53c86290d9505

476_1430252890.jpg Szerkesztés alatt, 124 Kb, 2015-04-28 22:28:10) 91870aa5e10bccfef7c75cfa2b3b24dc3de8856652d64ea26417ee908500b873

476_1430252894.pdf Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2015-04-28 22:28:14) f6865c4f8318642eaa3d22785b54df776186aefdf7bfba8e01383ddedaa56f9f

Egyéb dokumentumok

1_1430252871.jpg Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2015-04-28 22:27:51) 09a2c48a8809be2591888c21922b3340dc78d097c4d72336cdc55c53f62c059a

2_1430252876.jpg Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2015-04-28 22:27:56) 9faaf0efabe6b4eaf0ddf0840152f926d8b890a1defa99d8d618ca1e3cef7db9

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

cegkivonat_1430252152.pdf Szerkesztés alatt, 128 Kb, 2015-04-28 22:15:52) ae2ae555b460463b4f9b7a9f5f6e398f9dc7743067b129a3c304641cbaae4383

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

befiz_1430292904.pdf Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2015-04-29 09:35:04) bbdd60c00602423faa13cbede89773eb79d122bad245eb94e23f0b166eae3c17

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

kelebia-lekerdezes_1429630391.pdf Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2015-04-21 17:33:11) a72f83bf2aed78fe2a0a44e61944885623e567c69ecbde15480f81ffd484159f

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

doc_1430293618.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 09:46:58) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

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

doc_1430293624.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-29 09:47:04) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

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

tulajdonosiktao2015_1430252923.pdf Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2015-04-28 22:28:43)
64f629353e6b99f0839386999cb0abed53ebe1460252c6feb579b4f90d31b982

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

mufuvessportpalya.42x22.vila_1430252036.xlsx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-28 22:13:56)
36bf0891b280d2e02fbe09cafb270074409b00a3611d993f0ae7d65028752a3c

kelebia2015alairtajanlat_1430252281.jpg Szerkesztés alatt, 395 Kb, 2015-04-28 22:18:01)
099cd56adb31bb49851841e2a9a3e79ee227fe095d068fd6398dc1059980652f

alaprajzkelebia_1430252295.pdf Szerkesztés alatt, 855 Kb, 2015-04-28 22:18:15) d7f9e82af500021deeeb8b26c447b471af8fa69044021280e74cdb87a3007cea

arajanlatkelebiafin_1430252302.pdf Szerkesztés alatt, 410 Kb, 2015-04-28 22:18:22)
10109a1deccc4cc0b9228973abd476607baa16de3503fc0ca92c2f0bae66039a

ajanlat.kelebia.2015.04.28.vilagita_1430252358.xlsx Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2015-04-28 22:19:18)
fda4fbe3beffdb765b6a6aa0a82d02cb1fa3665deb4b7e1a2c76de0e1767e262

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

x115rtaokissportkluboknak1dbp_1430252174.pdf Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2015-04-28 22:16:14)
ecbac0dd97179a3c3c0533aecff78fec72e5c6a2d092a739a22744e422027ff7
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