
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Rákosmenti Községi Sportkör Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  RákosmentiSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  564320

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  NB III-as  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18070950-1-42

Bankszámlaszám  11717009-22465218-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1171  Helység  Budapest

Út / utca  Sport tér  Házszám  3

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1171  Helység  Budapest

Út / utca  Sport tér  Házszám  3

Telefon  +36 20 961 84 20  Fax  2530059

Honlap  www.rksk.hu  E-mail cím  rksk@rksk.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Szigyártó László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  36209618420  E-mail cím  rksk@rksk.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szigyártó László 36209618420 rksk@rksk.hu

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

Hivatalos név 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 2,1 MFt 3,8 MFt 0,8 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 9,5 MFt 15,9 MFt 15 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 127,4 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 11,6 MFt 19,7 MFt 143,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2,2 MFt 2,7 MFt 2,7 MFt

Működési költségek (rezsi) 3,3 MFt 1 MFt 1,5 MFt

Anyagköltség 2,9 MFt 1,7 MFt 1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 5,1 MFt 13,7 MFt 13 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,4 MFt 0,6 MFt 0,7 MFt

Összesen 13,9 MFt 19,7 MFt 19,4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 9 MFt 12 MFt 22,1 MFt

Működési költségek (rezsi) 3,3 MFt 1 MFt 1,5 MFt

be/SFPHPM01-10587/2015/MLSZ

2015-11-13 12:21 2 / 25



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 2 361 716 Ft 47 234 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

624 494 Ft 12 490 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 11 838 374 Ft 236 766 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

A Rákosmenti Községi Sportkör Egyesület 1949-ben alapult. 2014-ig kizárólag labdarúgó szakosztállyal rendelkezett az egyesületünk, de ekkor megalapult az íjász
szakág, majd ezt követően a kézilabda szakosztály, ami NB2-ben szerepel, illetve most fog megalapulni a kutyaszánhúzó szakosztályunk is. Az önkormányzat
sporttelepén tevékenykedünk, ahol egy nagy füves és egy kis műfüves focipálya található, illetve egy rendkívül rossz állapotban lévő, közel 20 éves nagy műfüves
pálya. Ezek közül a két nagy pályát meg fogják hamarosan szűntetni egy beruházás miatt, ezért létfontosságú számunkra egy új műfüves nagypálya megépülése,
ami jelentős mértékben javítaná az infrastrukturális körülményeinket és egy új lökést adhatna a helyi sportéletnek. A felnőtt csapatunknak jelenleg is bérelnie kell a
pályát, ahol a mérkőzéseit játssza. Jelenleg U7, U9, U11, U13, U14, U15, U21 korosztályokban szerepeltetünk csapatokat, illetve futsalban U13-as és U15-ös
csapataink vannak, akik várhatóan dobogón fognak végezni az idei bajnokságban. Az utánpótlásunk célja, hogy minél több gyerekkel ismertessük meg ezt a remek
sportot és amennyiben van bennük kellő kitartás, elindítsuk őket a sportolói pályájukon. Célunk, hogy a felnőtt csapatunk feljusson az NB2-be, ahol minél több saját
nevelésű játékost szeretnénk szerepeltetni. 

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

Jelen pályázat ingatlanfejlesztési célja egy nagy műfüves labdarúgó pálya építése, világítással, labdafogó hálóval és cserepaddal. Egy beruházás miatt mind a füves,
mind pedig a rossz minőségű műfüves nagypályánk meg fog szűnni hamarosan, ezért létkérdés számunkra egy új pálya megépítése a sporttelep egy másik részén.
Azért szeretnénk műfüves pályát építeni, mert annak sokkal gazdaságosabb a fenntartása és sokkal jobban kihasználható, gyakorlatilag egész évben a telet kivéve. A
villanyvilágítás ugyancsak nagy fejlődés lenne számunkra, mert ezáltal késő ősszel és rendes körülmények között tudnánk edzeni még késő délután és este is. Az
infrastrukturális fejlődés pozitív hatással lenne a már jelenleg is nálunk pallérozódó gyerekek motivációjára és újabb lökést adna a toborzásban és a megnövekedett
gyerekszámot a villanyvilágításos pályával ki is tudnánk szolgálni. A fejlesztés hozzájárul a sportszakmai munka színvonalának emeléséhez, az edzések, mérkőzések
jobb körülmények közti megtartásához, valamint a sportszakemberek, sportolók és helyi valamint a kistérségben élők életminőségének javításához. A fejlesztéshez
tartozó dokumentációt mellékletként csatoljuk. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A szövetség sportági stratégiájával összhangban mi is folyamatosan növelni kívánjuk a helyi labdarúgók számát. A tömegesítésben a „kislépések politikáját” folytatjuk,
nem vállalunk olyat, amit nem tudunk teljesíteni. Jövőre 25%-kal kívánjuk az igazolt gyereksportolóink számát növelni. Ezt főleg az U17 és U19 korosztályok
fejlesztésével látjuk elérhetőnek. Sportos település vagyunk, ezért nem okoz problémát a toborzás. A toborzásunk fókuszában is az általános iskola áll, ahová
rengeteg hátrányos helyzetű és kisebbségi gyerek is jár, de saját standdal megjelenünk minden évben a majálison és az ősszel megrendezett autómentes napon is.
Célunk, hogy mindenkinek elérhetővé tegyük a labdarúgást, ezért azon gyerekekre, akiknek az anyagi körülményeik nem tennék lehetővé a sportolást, a
lehetőségeinkhez mérten próbálunk a lehető legtöbbet segíteni, ezáltal egy kitörési lehetőséget kínálva nekik. A társasági adón keresztüli sporttámogatás legnagyobb
részét személyi jellegű ráfordításokra szeretnénk felhasználni, de jelentős összeget fordítanánk pályabérlésre és az elkopott, elhasználódott felszerelések pótlására
is. Jelenleg hatan dolgoznak az utánpótlás csapatok körül edzőként. Szeretnénk 1-2 fővel növelni a létszámukat, a gyerekmennyiségtől függően, mert nem
szeretnénk a minőségi képzést fenntartani. Megpróbálunk minél több tornán részt venni, mert úgy gondoljuk és azt tapasztaljuk, hogy az ilyen események mindig
nagy lökést adnak a gyerekeknek, mind a fejlődésük, mind pedig a motivációjuk terén. A fehérvári Főnix kupát az elmúlt két évben a 2006-os és 2007-es
korosztályunk is megnyerte, míg egy kaposvári nemzetközi tornán, ahol 30-40 csapat szerepel minden évben, a 2003-as és 2005-ös korosztállyal szerepeltünk
sikeresen. Ezeken a tornákon idén is szeretnénk részt venni. Eddig nem volt lehetőségünk edzőtáborba vinni a gyerekeket, de a jelen pályázat adta lehetőségekkel
élve, szeretnénk idén először egy edzőtábort szervezni nekik. Napközi tábort eddig is minden évben tartottunk és ezután is tervezzük, mert jó közösség formáló
eseménynek tartjuk, ahol mindig csatlakozik pár játékos a csapatainkhoz. Szeretnénk az eszközállományunkat is fejleszteni. Az öltözőkbe szeretnénk új bútort
beszerezni, mert a jelenlegi nagyon régi már. A folyamatosan elhasználódó felszereléseket is szeretnénk pótolni és szeretnénk vásárolni egy szárítógépet, ami
nagymértékben könnyítené a munkánkat. 

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

A szövetség céljaival összhangban helyi szinten mi is arra törekszünk a labdarúgás ismét a gyerekek mindennapi sportja legyen. Szeretnénk az amatőr labdarúgást
erősíteni, az igazolt labdarúgók számát legalább 25%-kal növelni. Erősítjük kapcsolatainkat a környező településeken dolgozó egyesületekkel, iskolákkal,
szakemberekkel. Erősítjük az együttműködés egyrészt a szövetséggel (képzések, Bozsik program, stb.), másrész az iskolákkal (toborzás, képzés) és így próbáljuk a
helyi képzési rendszerünket eredményesen működtetni és az igazán tehetséges labdarúgókat felfedezni, kiválasztani. A sikeresebb magyar labdarúgás érdekében
helyi szinten szélesítjük és fejlesztjük az utánpótlás-nevelést. Az edzésmunkánkat új szakemberek bevonásával és tárgyi eszközök beszerzésével fejlesztjük. A klub a
játékosokat teljes fejlődésükben támogatja. A labdarúgó képzés mellett döntő jelentőségű a személyiség és a csapatszellem fejlődésének elősegítése. A sportoló
gyerekek közül a legtehetségesebbeket igyekszünk a nálunk szerencsésebb helyzetben lévő élcsapatokhoz iránytani, így a mi munkánk eredményeképpen is
növekedhet a magyar játékosok száma az élcsapatokban. A Vasas utánpótlás akadémiájával már aláírás előtt van egy együttműködési megállapodás, de az FTC-vel
is tárgyalásban állunk jelenleg. Az utánpótlásunk működéséhez elengedhetetlen segítség a TAO-s pályázatból befolyó támogatás, mely nélkül nem tudnánk
megvalósítani magunk elé kitűzött céljainkat. 

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

A sportág megszerettetésével szeretnénk elérni, hogy azok is rendszeresen sportoljanak, akiknek nincs lehetősége komoly futball pályafutásra. Mindezekhez
szeretnénk minél jobb körülményeket biztosítani mind a létesítményt és az elérhető eszközöket tekintve mind a szakmai háttér biztosításával. Ezen célokat szem előtt
tartjuk működésünk során, az edzéseket és mérkőzéseket ezen célkitűzések alapján szervezzük. Azért is tartjuk fontosnak programunkat, mert a kisebb nevelő
egyesületekből jöhetnek ki jó minőségű játékosok. Fontos, hogy a szövetség felismerte, a hozzánk hasonló nevelő klubok fontosságát. Mi olyan utánpótlás-nevelési
rendszeren dolgozunk, hogy az évek során minden korosztályból ki tudjunk nevelni két-három olyan gyereket, akik bekerülhetnek valamelyik futballakadémiára.
Célunk, hogy ezek a tehetséges feladatok minden téren felkészítettek legyenek a továbblépéshez, hogy a későbbiek során minőségi játékosokként nagy klubokban
játszhassanak. Mi a tehetséggondozással kívánjuk emelni a magyar labdarúgás színvonalát. A társasági adó nyújtotta sporttámogatások hatékony felhasználása, az
önkormányzat segítsége és tudásbázisunk garantálják, hogy hosszú távon is vonzó marad, fejlődik a futball a klubunknál, a projekt fenntartható marad. Hosszú távú
céljaink eléréséhez továbbra is szükségünk van a pályázat nyújtotta erőforrásokra, hogy a megkezdett munkát továbbvihessük.
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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)

Felnőtt csapat edzője Edző Nem
releváns

Egyéb 160 12 162 096 Ft 51 947 Ft 2 568 516 Ft

Elnök Egyéb Nem
releváns

Egyéb 120 12 67 577 Ft 19 259 Ft 1 042 032 Ft

Alelnök Egyéb Nem
releváns

Egyéb 120 12 67 577 Ft 19 259 Ft 1 042 032 Ft

400 36 297 250 Ft 90 465 Ft 4 652 580 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

Felnőtt csapat edzője felnőtt csapat edzéseinek levezénylése

Elnök egyesület vezetése

Alelnök egyesület vezetése

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)

2 290 864 Ft 23 617 Ft 47 234 Ft 2 361 716 Ft 2 361 716 Ft 4 699 814 Ft 4 723 431 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszközök Háló szett szett 2 45 000 Ft 90 000 Ft

Sportfelszerelések edző felszerelés, mez db 34 10 100 Ft 343 400 Ft

Sportfelszerelések gála szerelés db 17 20 000 Ft 340 000 Ft

Öltözőfelszerelés szárítógép db 1 100 000
Ft

100 000 Ft

873 400 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Háló szett rossz állapotú, cserélni kell

edző felszerelés, mez felnőtt csapat számára

gála szerelés felnőtt csapat számára

szárítógép felnőtt és UP csapat szerelései tisztán tartására

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)

605 760 Ft 6 245 Ft 12 490 Ft 624 494 Ft 267 640 Ft 885 890 Ft 892 135 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)

0 Ft

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

U7 nagy műfüves negyed pálya 4x1,5 6

U9 nagy műfüves negyed pálya 4x1,5 11

U11 nagy műfüves negyed pálya 4x1,5 16

U13 nagy műfüves fél pálya 4x1,5 27

U14 nagy műfüves teljes pálya 4x1,5 16

U15 nagy műfüves teljes pálya 4x1,5 16

U17 nagy műfüves teljes pálya 4x1,5 5

U19 nagy műfüves teljes pálya 4x1,5 15

U21 nagy műfüves teljes pálya 4x1,5 17

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.

Edző téri sportpálya Nagy
f.p.

1171
Budapest
Sport tér 
3

135389 61mx101m Saját 110 0 Ft 8

Edző téri sportpálya Kicsi
mf.p.

1171
Budapest
Sport tér
3

135389 30mx22m Saját 65 0 Ft 11

Pesti úti sportpálya Nagy
f.p.

1173
Budapest
Pesti út 
86-88

128531/1 110mx65m Saját 20 0 Ft 8

Pesti úti sportpálya Kicsi
mf.p.

1173
Budapest
Pesti út
86-88

128531/1 30mx22m Saját 65 0 Ft 11

Pesti úti sportpálya Nagy
mf.p

1173
Budapest
Pesti út
86-88

128531/1 60mx100m Saját 75 0 Ft 11

Edző téri sportpálya Öltöző 1171
Budapest
Sport tér
3

135389 60m2 Saját 160 - 190 0 Ft 11

Pesti úti sportpálya Öltöző 1173
Budapest
Pesti út 
86-88

128531/1 90m2 Saját 90 - 95 0 Ft 11

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

Nem

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

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

U21 RÁKOSMENTI KÖZSÉGI SK U21 22 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2.

U17 RÁKOSMENTI KÖZSÉGI SK U17 3 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2.

U15 RÁKOSMENTI KÖZSÉGI SK U15 16 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2.

U14 RÁKOSMENTI KÖZSÉGI SK U14 16 országos II ffi UP 2. országos II ffi UP 2.

U13 Bozsik egyesületi U13 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U13 Bozsik egyesületi U13 15 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 0 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 6 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U19 Rákosmente KSK 16 országos II ffi UP 2.

U17 Rákosmente KSK 10 országos II ffi UP 2.

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-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U15 RÁKOSMENTE KSK U15 16 egyéb futsal UP országos futsal UP

U13 RÁKOSMENTE KSK U13 12 egyéb futsal UP országos futsal 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-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
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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 Mez nadrág sportszár szett szett 115 3 184 Ft 366 160 Ft

Sportfelszerelés kapus szerelés szett szett 15 5 847 Ft 87 705 Ft

Sportfelszerelés Gála melegítő szett szett 115 5 847 Ft 672 405 Ft

Sportfelszerelés jelölő mez db db 115 637 Ft 73 255 Ft

Sportfelszerelés edző mez nadrág db db 115 1 737 Ft 199 755 Ft

Sporteszköz bólya szett szett 6 4 342 Ft 26 052 Ft

Sporteszköz labda különféle méret db db 55 2 026 Ft 111 430 Ft

Sporteszköz mérkőzés labda db db 25 3 184 Ft 79 600 Ft

Sporteszköz labdatartó zsák db db 6 1 679 Ft 10 074 Ft

Sporteszköz műanyag gát szett szett 3 10 710 Ft 32 130 Ft

Sporteszköz műanyag rúd db db 18 261 Ft 4 698 Ft

Sporteszköz koordinációs karika db db 6 1 679 Ft 10 074 Ft

Sporteszköz koordinációs létra db db 3 2 055 Ft 6 165 Ft

Sporteszköz kapu háló pár pár 3 18 410 Ft 55 230 Ft

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

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

Újraélesztő készülék Defibrillátor db 1 295 247 Ft 295 247 Ft

Gyógyszer Steril mull lap db 10 318 Ft 3 180 Ft

Gyógyszer sportkrém db 30 1 447 Ft 43 410 Ft

Gyógyszer fagyasztó spray db 20 1 274 Ft 25 480 Ft

Gyógyszer izomlazító krém db 20 1 447 Ft 28 940 Ft

Gyógyszer flektor ep gél db 20 926 Ft 18 520 Ft

Gyógyszer rugalmas pólya db 25 145 Ft 3 625 Ft

Gyógyszer orvosi táska db 2 14 473 Ft 28 946 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)

Műfüves sátor Műfüves pálya 4 921 Ft 80 4 1 574 720 Ft

Terembérlet Sportcsarnok 3 184 Ft 80 4 1 018 880 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Műfüves sátor téli időszaki edzések helyszíne

Terembérlet téli időszaki edzések helyszíne
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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 300003457 Egyéb 160 11 132 088 Ft 41 587 Ft 1 910 425 Ft

Edző 946 Egyéb 100 11 57 892 Ft 19 527 Ft 851 609 Ft

Edző 4049 Egyéb 100 11 54 112 Ft 18 253 Ft 796 015 Ft

Edző 5238 Egyéb 100 11 54 112 Ft 18 253 Ft 796 015 Ft

Edző 7248 Egyéb 100 11 54 112 Ft 18 253 Ft 796 015 Ft

Edző 30002042 Egyéb 100 11 57 892 Ft 19 527 Ft 851 609 Ft

Egyéb pálya gondnok Egyéb 120 12 63 681 Ft 18 149 Ft 981 960 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

pálya gondnok pálya, és épület karbantartása

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

300003457 UEFA B U14 7 16

946 UEFA B U21 7 17

4049 Egyéb U19 7 15

5238 Egyéb U17 4 5

5238 Egyéb U15 3 16

7248 Egyéb U13 4 12

7248 Egyéb U7 3 6

30002042 UEFA B U11 4 16

30002042 UEFA B U9 3 8

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 734 733 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 447 348 Ft

Személyszállítási költségek 298 257 Ft

Nevezési költségek 57 892 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 115 783 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 593 600 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 567 338 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 983 648 Ft

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

Összesen 12 798 599 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)

11 483 224 Ft 118 384 Ft 236 766 Ft 11 838 374 Ft 1 315 375 Ft 13 035 365 Ft 13 153 749 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

be/SFPHPM01-10587/2015/MLSZ

2015-11-13 12:21 16 / 25



Szakképzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 47 234 Ft 47 234 Ft 23 617 Ft 70 851 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

12 490 Ft 12 490 Ft 6 245 Ft 18 735 Ft

Utánpótlás-nevelés 236 766 Ft 236 768 Ft 118 384 Ft 355 150 Ft

Összesen 296 490 Ft  444 736 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
költsége, elszámolás költsége

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
költsége, elszámolás költsége

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség
költsége, elszámolás költsége
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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: Budapest, 2015. 11. 13.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szigyártó László (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: Budapest, 2015. 11. 13.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 14:08:53

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 10:50:30

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 14:09:05

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 14:09:16

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 14:09:46

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2015-11-09 15:43:10

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 12:46:02

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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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: Budapest, 2015. 11. 13.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 6 7 17%

Licence-szel rendelkező
edzők száma

fő 6 7 17%

Edzőtáborok száma db 0 1 0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db pálya, sporttelep sportcsarnok épül
más pályázati forrásból

2 2 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 150 150 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 15 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 5 5 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 16 16 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 2 290 864 Ft 23 617 Ft 47 234 Ft 2 361 716 Ft 2 361 716 Ft 4 699 814 Ft 4 723 431 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 605 760 Ft 6 245 Ft 12 490 Ft 624 494 Ft 267 640 Ft 885 890 Ft 892 135 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

605 760 Ft 6 245 Ft 12 490 Ft 624 494 Ft 267 640 Ft 885 890 Ft 892 135 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 483 224 Ft 118 384 Ft 236 766 Ft 11 838 374 Ft 1 315 375 Ft 13 035 365 Ft 13 153 749 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 14 379 849 Ft 148 246 Ft 296 490 Ft 14 824 583 Ft 3 944 730 Ft 18 621 069 Ft 18 769 315 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (12 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)

pappjozsiacp_1430383830.pdf Szerkesztés alatt, 538 Kb, 2015-04-30 10:50:30) a507aa6a845353761b572fc3ff3c27d3e010119399e5594195ee0d9c837d169d

Egyéb dokumentumok

terkeprajz_1430309386.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-29 14:09:46) 895f97561cdabdece30f4de4f2c508e76aae35f056462a438fefb705aec465c7

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

cegkivonat_1430309333.pdf Szerkesztés alatt, 987 Kb, 2015-04-29 14:08:53) 40c682768638703223053ceda1f12922c5cfd8485aa1c4ab7c3c4789b92d0af4

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

ig.dij_1430309356.pdf Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2015-04-29 14:09:16) 41d81d077d70c1aa446e993d020a31a9fbe3b6f46930bc7cbe5dee972db6c388

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

adoigazolas_1430309345.pdf Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2015-04-29 14:09:05) 1f37845627c6d04180c80c58f8cb811383ad123118fae55c41841f6c30d3ac58

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

mlszlemondo-20151105075208_1447080181.pdf Hiánypótlás melléklet, 515 Kb, 2015-11-09 15:43:01)
98a83cd5afe86ea5e11f20cce6c83bbcb7a02a549f5682fe13729b4ad64577b7

mlszmeltanyossagi-20151105075244_1447080190.pdf Hiánypótlás melléklet, 580 Kb, 2015-11-09 15:43:10)
8358efb665a245927df27eed5a2082fca4e977632243cac4af4daa7fa817e963

rakosmentise_111x72mnagymufu_1430224960.xls Szerkesztés alatt, 152 Kb, 2015-04-28 14:42:40)
0cfeefc7f13eeecdf1f3708d0be51ab387bad32b84481914f57a450c157cc775

rakosmentise_cserepadok_1430224969.xls Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2015-04-28 14:42:49)
f29b767bbe7a6610baef1c6c201b4aac4a848147ceb0ae12b6cdd529bc643e46

rakosmentise_labdafogohalokiepite_1430224978.xls Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2015-04-28 14:42:58)
5e07e892a3af4e3a7c1e6a5990ae0ab2cb81086d56f4da4058d6f08f96304245

rakosmentise_nagypalyavilagitas_1430224985.xls Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2015-04-28 14:43:05)
de213c5e048b00aa739755d6b2873fa32b30ddeb90f6589d25eb5e772c00b5f8

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

mufuvesnagypalyamuszakileirasa_1430304362.docx Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2015-04-29 12:46:02)
d038aed7ea0ebac6f60bb9e06295c6065f89921b245e4a6b1b2a6912791e4261
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