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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Budapesti Honvéd Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

BHSE

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

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

19806567-2-41

Bankszámlaszám

11100104-19806567-42000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1134

Város

Budapest

Közterület neve

Dózsa György

Közterület jellege

út

Házszám

53

Épület

-

Lépcsőház

-

Emelet

-

Ajtó

-

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

1134

Város

Budapest

Közterület neve

Dózsa György

Közterület jellege

út

Házszám

53

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 1 791 15 55

Fax

+36 1 329 00 65

Honlap

www.honved.hu

E-mail cím

honved@honved.hu

E-mail cím

honved@honved.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Molnár Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Ügyvezető Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 221 02 50

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Mészáros István

E-mail cím

+36 20 480 19 59

kosarlabda@honved.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Budapesti Honvéd Sporttelep 1134 Budapest,Dózsa
György út 53.

Magyar Állam

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Budapesti Honvéd
Sportegyesület

60

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1949-12-17
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1949-12-17

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

36 MFt

36 MFt

38 MFt

Állami támogatás

658 MFt

776 MFt

815 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

157 MFt

122 MFt

128 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

127 MFt

201 MFt

211 MFt

Egyéb támogatás

47 MFt

30 MFt

35 MFt

Összesen

1 025 MFt

1 165 MFt

1 227 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

365 MFt

483 MFt

507 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

165 MFt

173 MFt

Anyagköltség

147 MFt

120 MFt

126 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

257 MFt

471 MFt

495 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

256 MFt

80 MFt

84 MFt

Összesen

1 025 MFt

1 319 MFt

1 385 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

922 MFt

1 187 MFt

1 247 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

165 MFt

173 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

4 993 352 Ft

99 867 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

10 169 377 Ft

203 388 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

82 226 762 Ft

1 644 535 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

84 787 326 Ft

1 695 747 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

138 746 Ft

2 775 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Budapesti Honvéd Sportegyesület kosárlabda szakosztálya jelenleg egy amatőr státuszú felnőtt NB I/B osztályú (amelyben túlnyomórészt saját nevelésű játékosok
vannak ), valamint 11 utánpótlás korú csapat keretein belül ( U11-től U23-ig) 175 fő folyamatos sportoltatását végzi. A sportfejlesztési program elsődleges célja a
tapasztalt sportmunkatársak megtartása,fiatal , új ambíciózus edzők bevonása, a minőségi munka ösztönzése. A minőségi utánpótlás nevelés kulcsa a magasan
képzett szakemberek szisztematikus, átgondolt, korosztályoknak megfelelő munkája, illetve a szerződtetett edzők motiválása, folyamatos képzése, körülményeik
javítása. Utánpótlás nevelési fejlesztési jogcím: A sportfejlesztési program célja, az összes korosztályt felölelő utánpótlás csapataink képzési színvonalának emelése,
és az ehhez tartozó jobb körülmények megteremtése. Célunk a korszerű edzésmódszerek alkalmazása és a program segítségével szeretnénk hozzájutni az ehhez
szükséges legmodernebb eszközökhöz. Szeretnénk a sportfejlesztési programunk keretében az alsó korosztályok létszámát (u11 - U12 - U14 ) jelentősen növelni ,
ezzel egy időben tehát új csoportok beindítását tervezzük olyan területeken, ahol eddig még nem volt kosárlabda csoportunk és a klub vonzáskörzetébe tartozik.
Ehhez kapcsolódóan a feladatunk a több edzésidő , azaz új termek bérlése. Szeretnénk kiterjeszteni a versenyzési lehetőségeinket saját tornák rendezésével, illetve
a nemzetközi kapcsolataink kiterjesztésével. Új nemzetközi kapcsolatok kiépítésével szeretnénk felzárkózni a hazai és a nemzetközi élmezőnyhöz. Az idén U14
csapatunkkal részt vettünk és rendeztünk is tornát az EYBL ( Nemzetközi Ifjúsági Kosárlabda Liga) keretein belül. ezt bővíteni szeretnénk a továbbiakban. A saját
létesítményünk tökéletesen alkalmas az utánpótlás nevelésre,de lehetőségünk van több megfelelő terem bérlésére, használatára.További, minőségi a legfelsőbb
osztály mérkőzéseire is alkalmas terem bérlését is tervezzük a jövőben , erre a tárgyalások folyamatban vannak. A Budapesti Szövetség által szervezett budapesti
összefogás részei vagyunk, emellett három kisebb utánpótlás nevelő műhellyel is együttműködési szerződést írtunk alá. ( Zuglói Sasok, Kiss Lenke Kosársuli, BLF
Palota Kosárlabda Klub )

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
1. Sportpálya kialakítása A sportpálya rossz állapotú, az aszfalt felfagyott, a lelátók betonból épültek, jelenleg használaton kívül állnak, mivel balesetveszélyes. A
terveink szerint a teljes pálya átépítésre kerül. A pályán 4 db. fém kosárlabdapalánk van, a pálya két rövidebb oldalán pedig labdafogó kerítés helyezkedik el. A
meglévő pálya elbontásra kerül alépítményekkel együtt. Terveink szerint öntött gumi burkolatú sportpálya kerül kialakításra, ami 22 méter széles 44 méter hosszú,
játéktere 20 méter széles 40 méter hosszú. A pálya teljes területe mindösszesen 968 m2. Ezen felül új mobil kapuk, és labdafogó háló telepítését tervezzük, a
meglévő rossz állapotú palánkok, és labdafogó rács elbontásával. A sportpálya körül valamint a parkoló bővítésével térkő burkolat fektetése szükséges. A pálya
kialakítását úgy terveztük, hogy alkalmas legyen egy maximum 26*46 méteres alapterületű téli fűthető sátor felállítására. A kialakításkor ehhez talajhüvelyek
telepítése szükséges. 2. A kosárlabda szakosztály számára öltöző kialakítása: Az öltözők és szociális blokkok is felújításra kerülnek. A helyiségek korszerű és
takarékos szerelvényeket kapnak így az üzemeltetési költségeket jelentősen csökkenteni tudjuk a használat során. A beruházás ütemterve: Az építési beruházásokat
a TAO kérelem jóváhagyása után kívánjuk elindítani 2016. szeptembere folyamán. Részletesen Az építési beruházást a TAO kérelem jóváhagyása után kívánjuk
elindítani. Mivel a felújítás becsült értéke alapján közbeszerzési eljárás köteles, így az felújítást az eljárás lefolytatása után tudjuk kezdeni. A felújítás, munkavégzés
az előzetes tervezői becslések alapján három hónapot vesz igénybe.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama 2016. július 1.-től 2017. június 30.-ig tart A személyi jellegű kifizetések üteme folyamatos, havonta történik. Az egyéb tevékenységek
megvalósítása a támogatások beérkezése , illetve a sportesemények , mérkőzések, kupák időpontjaitól függenek.

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 Budapesti Honvéd Sportegyesület kosárlabda szakosztálya a 2011/2012-es támogatási időszakban elindított utánpótlás nevelési és fejlesztési programot szeretné
szeretné sportfejlesztési program keretében szereplő feltételek teljesülése esetén folytatni. A szakosztály utánpótlás nevelése az első támogatási időszakok után
magasabb szintre minősült, 2012 augusztusában megkaptuk a kosárlabda akadémiai akkreditációt, teljesítettük ennek feltételeit. A minőségileg meghatározott
rendszeresen ellenőrzött színvonalat azóta is sikeresen tartjuk.Ez mindenképpen szorosabb és ellenőrizhetőbb kapcsolatot feltételez a szakszövetséggel.A 2015/16ban lebonyolított átvilágítási program (audit) is pozitív eredménnyel zárult érzésünk szerint.Tudtuk, hogy edzőink felkészültsége, pontos naprakész terveik alapján
ellenőrizhető, a mérkőzéseken is jól teljesítettünk, és az idei eredményeink is a legjobbak közé tartoznak. A központi ellenőrző szerv megszűnésével immár több mint
3 éve közvetlenül az MKOSZ TAO irodához kell beadnunk minden dokumentumot az elvégzett munkáról, így szinte napi kapcsolatban vagyunk az MKOSZ-szel mind
információ, mind ellenőrzés terén. Rendszeresen részt veszünk az MKOSZ utánpótlás programjaiban. A korábban beadott pályázataink és a mostani között az a
legnagyobb különbség, hogy az akadémiai szintet kell egyre feljebb tolnunk. Egyszerre kell érvényesülni a munkánkban a mennyiségi és minőségi elemeknek. A
legkisebbekkel is szeretnénk megkedveltetni ezt a sportágat, így olyan helyeken szeretnénk új csoportokat indítani , ahol még nem igazán felderített a gyerekanyag
(V.VI.VII.VIII.IX. kerületek). Versenyző csapataink minden korosztályban az ország élmezőnyében szerepelnek.A 2015/2016-os szezonban már országos döntőben
van az U-20, a junior, és a kadett csapatunk, a serdülő csapat is valamennyi kvalifikációs eseményen a továbbjutók között volt, jelenleg a legjobb nyolc közé jutást kell
megvédenie. Az akadémiai audit után várhatóan megkapjuk a fejlődésünkhöz nélkülözhetetlen iránymutatást, a legnagyobb kihívást a további fejlődés jelenti.Ehhez jó
úton jár a szakosztály. Tervezzük a Csata DSE-vel az együttműködési szerződésünket is, így Budapest ezen a részén teljes lefedettséget tudunk adni mind a fiú,
mind a leány kosárlabda oktatás és versenyeztetés vonatkozásában.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A budapesti fiataloknak perspektívát kívánunk nyújtani az egészséges felnőtté, vagy válogatott sportolóvá ,kosárlabdázóvá válásához.A minőségi munkával jó
hírnevet szerezve, a későbbiekben tovább szélesíthető az utánpótlás bázis. Természetesen ez csak hosszútávú munkával érhető el. Ezek az utánpótlás korú
gyerekek a későbbiek folyamán alapját adhatják egy, a legfelsőbb osztályban szereplő csapatnak is. Jelen pillanatban a szakosztály első csapata a magyar NB I/B
osztályban szerepel huzamosabb ideje, de az utóbbi két-három évben már azt sikerült elérni szisztematikus munkával , hogy a csapat átlagéletkora húsz év alá
került, (19,94) és a saját nevelésű játékosaink aránya 90%. Társadalmi hatása lehet a sportfejlesztési programnak,hogy egészségesebbek lesznek az emberek, a
súlyfelesleg,mint magyar népbetegség csökken, kevesebbet látogatják az orvosokat és csökken a gyógyszerfogyasztás is. ( Bár a ,médiában a reklámok túlnyomó
része gyógyszerekről szól.) Később szülőként pozitív mintát tudnak adni saját gyerekeiknek az egészséges életmódról. Nem utolsó sorban új munkahelyeket is
teremt, mivel újabb és újabb csoportok jönnek létre a sportfejlesztési program keretein belül, és az edzőknek többek között anyagilag is megéri pontosan, precízen
dolgozni a rájuk bízott fiatalokkal. A sportfejlesztési program természetesen mégis a gyerekekről szól, akikből a jövő bajnokai lehetnek. Az utánpótlás nevelő klubok
meg fognak erősödni hosszú távon , ha jó feltételekkel, megfelelően dotált, kiváló végzettségű szakemberek nevelik ki a válogatott szintű versenyzőket,és őket a profi
klubok reális nevelési költségtérítéssel honorálják, amikor véget ér a versenyző utánpótlás képzése
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Szertáros

Alapfokú

Általános

75

12

139 800 Ft

31 402 Ft

2 054 424 Ft

Sportmunkatárs

Középfokú

Általános

40

12

237 000 Ft

57 591 Ft

3 535 092 Ft

Sportmunkatárs

Középfokú

Általános

160

12

278 700 Ft

75 249 Ft

4 247 388 Ft

275

36

655 500 Ft

164 242 Ft

9 836 904 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Szertáros

Az egyesület kosárlabda szakosztályánál szükséges egy szertáros, aki a megvásárolt sporteszközöket és sportfelszereléseket szabályosan
nyilvántartja. A készletek egyedi nyilvántartó kartonokon történő mozgása, a kiadott és visszavételezett eszközök egyéni nyilvántartása
szükséges az egyesület szabályzatai szerint.

Sportmunkatárs

A sportmunkatárs nyilvántartja a versenyzők átigazolási okmányait, elszámolja és nyilvántartja a beszedett tagdíjakat. A mérkőzéseken
készített jegyzőkönyvekből eredményt nyilvántartást vezet. kapcsolatot tart a kosárlabda szövetséggel, edzőkkel és a sportolók szüleivel.

Sportmunkatárs

A sportmunkatárs nyilvántartja a versenyzők átigazolási okmányait, elszámolja és nyilvántartja a beszedett tagdíjakat. A mérkőzéseken
készített jegyzőkönyvekből eredményt nyilvántartást vezet. kapcsolatot tart a kosárlabda szövetséggel, edzőkkel és a sportolók szüleivel.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

4 843 552 Ft

49 934 Ft

99 867 Ft

4 993 352 Ft

4 993 352 Ft

9 936 771 Ft

9 986 705 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Informatikai eszközök

laptop

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

Sporteszközök

Fanatic Dominator lepattanószerző
berendezés

db

1

3 022 600
Ft

3 022 600 Ft

Személyszállítási
eszközök

mikrobusz

db

1

10 000 000
Ft

10 000 000 Ft

Sporteszközök

Magic Table zsűriasztal

db

1

900 000 Ft

900 000 Ft
14 222 600 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

laptop

A kötelező statisztikai programot tudjuk rá feltelepíteni. Ezen kívül használható az adminisztrációs munkában. Adatbázisok, névsorok
felmérések ,és egyéb teljesítmények tárolására használnánk.Vidéki és külföldi versenyeken az internet segítségével kapcsolattartásra is
kiválóan alkalmas. A mai modern világban számtalan egyéb előnye is van egy laptopnak, amely hasznosan tudja segíteni a kosárlabda
akadémia munkáját.

Fanatic
Dominator
lepattanószerző
berendezés

Az amerikai egyetemeken már megszokott dolog a lepattanószerző gép használata. Nálunk még nem terjedt el széles körben, de a külföldi
tapasztalatok alapján igen hasznos ,illetve hatékony vele az edzés azon része, amikor a kizárás és lepattanó szerzés technikáját is tanítjuk.
Nagy előnye, hogy az edző lényegében segítők nélkül ,csak a gép segítségével tudja oktatni a helyes technikát, ami a mérkőzéseken
kamatozik. Nagyon sok oktató video készült a gép használatával, sokrétű a felhasználási lehetősége. Magyarországon talán mi lennénk az
elsők , akik ezt a gépet alkalmazzák, a forgalmazó, elmondása szerint, engedélyt kapott az értékesítésére Magyarországon , így a dobóadogató gép után a lepattanó szerző gép is megvásárolható TAO támogatással.

mikrobusz

A csapataink száma az utóbbi időben megnőtt, illetve a szövetségi versenykiírások, a kiemelt és regionális bajnokságok rendszere megköveteli
a rendszeres utazást a csapatoknak. Ezen kívül az akadémiai követelményekben szereplő külföldi kapcsolatok szervezése is rengeteg
utazással jár. Idén indult csapatunk az EYBL-ben, és lehetőség szerint részt vettünk külföldi kosárlabda tornákon , ahol elengedhetetlen a
megfelelő szállítási eszköz. Ehhez szeretnénk segítségül vásárolni egy jól felszerelt kényelmes mikrobuszt.

Magic Table
zsűriasztal

Ez az asztal egy teljesen új innovációja a kosárlabda csarnokoknak. Az eddigi funkciókon kívül két LED TV-jén keresztül folyamatosan plusz
információkhoz juttatja a nézőket, a teljes elektromos hálózata megszünteti az eddigi kábelkötegeket, amivel össze lehetett kötni például az
eredményjelző készülékkel. Csatlakozásai és programozása alapján HDMI és USB csatléakozással ellátott eszközök is rákapcsolhatóak. Akár
edzésen is használható , mivel bármilyen felvett anyagot , ott helyben vissza lehet nézni. A teljes elő és oldal lap esztétikus szivacsozása
biztonságot ad a labda pattanás ellen, elől a képernyőket plexi fal védi, és a személyi hiba jelző, valamint a támadási irány jelző is szerves
tartozéka az asztalnak. Ez is abszolút új fejlesztés Magyarországon, a teszt üzem alatt az országos junior fiú bajnokság döntőjén jelesre
vizsgázott.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

9 864 295 Ft

101 694 Ft

203 388 Ft

10 169 377 Ft

4 358 305 Ft

14 425 988 Ft

14 527 682 Ft

2016-10-21 11:11
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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)

TEF

Kosárlabda öltöző felújítás

2017-02-02

2017-06-30

2017-06-30

45 000 000 Ft

TEF

Sportpálya felújítás

2017-03-01

2017-04-28

2017-04-28

70 000 000 Ft
115 000 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Kosárlabda öltöző felújítás

1134
Budapest
Dózsa György út
53

27999

Az öltözők és szociális blokkok is felújításra kerülnek. A helyiségek
korszerű és takarékos szerelvényeket kapnak így az üzemeltetési
költségeket jelentősen csökkenteni tudjuk a használat során.

Sportpálya felújítás

1134
Budapest
Dózsa György út
53

27999

A sportpálya rossz állapotú, az aszfalt felfagyott, a lelátók betonból
épültek, jelenleg használaton kívül állnak, mivel balesetveszélyes. A
terveink szerint a teljes pálya átépítésre kerül. A pályán 4 db. fém
kosárlabdapalánk van, a pálya két rövidebb oldalán pedig labdafogó
kerítés helyezkedik el. A meglévő pálya elbontásra kerül
alépítménnyekkel együtt. Terveink szerint öntött gumi burkolatú
sportpálya kerül kialakításra, ami 22 méter széles 44 méter hosszú,
játéktere 20 méter széles 40 méter hosszú. A pálya teljes területe
mindösszesen 968 m2. Ezen felül új mobil kapuk, és labdafogó háló
telepítését tervezzük, a meglévő rossz állapotú palánkok, és labdafogó
rács elbontásával. A sportpálya körül valamint a parkoló bővítésével
térkő burkolat fektetése szükséges. A pálya kialakítását úgy terveztük,
hogy alkalmas legyen egy maximum 26*46 méteres alapterületű téli
fűthető sátor felállítására. A kialakításkor ehhez talajhüvelyek telepítése
szükséges.

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

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

79 759 959 Ft

822 268 Ft

1 644 535 Ft

82 226 762 Ft

35 240 041
Ft

116 644 535 Ft

117 466 803 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-21 11:11
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

0

0

Nincs

U11

35

50

2

Országos

U12

30

0

2

Országos

U14

32

0

2

Országos

U16

30

0

2

Országos

U18

31

0

2

Országos

U20

16

0

1

Országos

U23

14

0

1

Országos

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

188

50

12

2016-10-21 11:11

Bajnokságban szereplő
csapatok

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

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés

kosárlabda mez-nadrág

szett

90

18 000
Ft

1 620 000 Ft

Sportfelszerelés

melegítő alsó-felső

szett

100

25 000
Ft

2 500 000 Ft

Sportfelszerelés

kosárlabda cipő

pár

100

40 000
Ft

4 000 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő mez

db

90

9 000 Ft

810 000 Ft

Sportfelszerelés

kifordítható edzés mez-nadrág

szett

100

13 000
Ft

1 300 000 Ft

Sporteszköz

labdatároló kosár

db

4

50 000
Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

kosárlabda versenylabda 5-ös méret

db

40

12 000
Ft

480 000 Ft

Sporteszköz

kosárlabda versenylabda 6-os méret

db

30

20 000
Ft

600 000 Ft

Sporteszköz

kosárlabda versenylabda

db

40

20 000
Ft

800 000 Ft

Pályatartozék

bordásfalra akasztható palánktartó szerkezet
palánkkal

db

8

50 000
Ft

400 000 Ft

Pályatartozék

háló

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória
Diagnosztikai eszközök

Megnevezés
állapot felmérés

Mennyiségi egység
db

Mennyiség
25

Egységár
37 000 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
925 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Budapest,XIII.ker Prevenciós Központ terme

U12

9 800 Ft

24

11

264

2 587 200 Ft

Budapest,XIII. Vizafogó U. iskola terme

U16

11 000 Ft

40

11

440

4 840 000 Ft

Budapest,XIII.Szlovák Általános Iskola terme

U14

7 500 Ft

16

11

176

1 320 000 Ft

Budapest,XIII.Pannónia u. általános iskola
terme

U20

11 000 Ft

16

11

176

1 936 000 Ft

Budapest,XV.ker LÁszló Gyula Gimnázium és
Általános Iskola terme

U11

3 000 Ft

6

11

66

198 000 Ft

BUdapest,IX.ker Weöres Sándor Általános
Iskola terme

U11, U12

7 000 Ft

14

10

140

980 000 Ft

2016-10-21 11:11

Hónapok száma
az évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember
beosztása

Sportszakember
neve

2015/16 idény
működősi engedély
száma

Edző

dr. Ránky Mátyás

20155744001

Edző

Puskás Artúr

Edző

Koro.

Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

U18

EKHO2

80

12

169 000
Ft

33 800 Ft

2 433 600 Ft

20154149001

U23

EKHO1

174

12

310 500
Ft

71 130 Ft

4 579 560 Ft

Steiger Péter

20154122001

U12

EKHO2

80

12

153 000
Ft

30 600 Ft

2 203 200 Ft

Edző

Ronkay László

20154060002

U11, U12

EKHO2

80

12

212 000
Ft

42 400 Ft

3 052 800 Ft

Edző

Mészáros István

20154136001

U20, U23

EKHO1

174

12

504 400
Ft

96 670 Ft

7 212 840 Ft

Vezető
edző

Zsoldos Andás

20154046001

U18

EKHO1

174

12

686 000
Ft

131 730 Ft

9 812 760 Ft

Edző

Pálfi Jenő

20155724001

U16

EKHO1

174

12

296 900
Ft

68 410 Ft

4 383 720 Ft

Edző

Losonczy Dániel

20154266001

U14

EKHO1

174

12

223 300
Ft

53 690 Ft

3 323 880 Ft

Egyéb

Máté István Márk

0

U11, U12, U14,
U16, U18, U20,
U23

EKHO1

174

12

223 300
Ft

53 690 Ft

3 323 880 Ft

Edző

Simon Nándor

20154326001

U18

EKHO1

174

12

301 800
Ft

69 390 Ft

4 454 280 Ft

Egyéb

Kovács Krisztina

0

U11, U12, U14,
U16, U18, U20,
U23

EKHO2

80

10

82 400 Ft

16 480 Ft

988 800 Ft

Gyúró

Klenyán Tamás

0

U11, U12, U14,
U16, U18, U20,
U23

Általános

174

12

129 000
Ft

34 830 Ft

1 965 960 Ft

Edző

Szollár György
Gergő

0

U11, U12

EKHO1

174

12

204 600
Ft

35 450 Ft

2 880 600 Ft

Edző

folyamatban van

0

U11

Általános

174

12

216 400
Ft

52 310 Ft

3 224 520 Ft

Edző

folyamatban van

0

U16

EKHO2

80

12

169 300
Ft

33 860 Ft

2 437 920 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

12 750 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

925 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 700 000 Ft

Nevezési költségek

400 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

250 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

11 861 200 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

5 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

56 278 320 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

91 664 520 Ft

2016-10-21 11:11
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2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

82 243 706 Ft

847 873 Ft

1 695 747 Ft

84 787 326 Ft

9 420 814 Ft

93 360 267 Ft

94 208 140 Ft

2016-10-21 11:11
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-21 11:11
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-10-21 11:11
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Versenyeztetés
2016/17 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja

30 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

70 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

50 000 Ft

Összesen

150 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

134 584 Ft

1 387 Ft

2 775 Ft

138 746 Ft

15 416 Ft

152 775 Ft

154 162 Ft

2016-10-21 11:11
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

99 867 Ft

99 867 Ft

49 934 Ft

149 801 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

203 388 Ft

203 388 Ft

101 694 Ft

305 082 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1 644 535 Ft

1 644 535 Ft

822 268 Ft

2 466 803 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 695 747 Ft

1 695 747 Ft

847 873 Ft

2 543 620 Ft

Versenyeztetés

2 775 Ft

2 775 Ft

1 387 Ft

4 162 Ft

Összesen

5 469 468 Ft

5 469 468 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A 2016/2017-es évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban a személyi jellegű ráfordítás jogcímhez, a tárgyi eszköz
előfinanszírozott(nem ingatlan) jogcímhez, a tárgyi eszköz előfinanszírozott(ingatlan) jogcímhez, az utánpótlás nevelés-fejlesztés
jogcímhez illetve, a versenyeztetés jogcímhez egy külső közreműködő szolgáltatásait vettük igénybe. A közreműködő vállalta a
sportfejlesztési program elkészítését, a pályázat mellékleteinek összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések
elkészítését. Kezeli a hiánypótlással kapcsolatos teendőket, illetve a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához
kapcsolódó feladatokat is elvégzi. A külső közremüködő az általa nyújtott szolgáltatásokért együttesen a benyújtott program
megvalósítására nyújtott támogatás 2%-át számítja fel díjként.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A 2016/2017-es évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban a személyi jellegű ráfordítás jogcímhez, a tárgyi eszköz
előfinanszírozott(nem ingatlan) jogcímhez, a tárgyi eszköz előfinanszírozott(ingatlan) jogcímhez, az utánpótlás nevelés-fejlesztés
jogcímhez illetve, a versenyeztetés jogcímhez egy külső közreműködő szolgáltatásait vettük igénybe. A közreműködő vállalta a
sportfejlesztési program elkészítését, a pályázat mellékleteinek összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések
elkészítését. Kezeli a hiánypótlással kapcsolatos teendőket, illetve a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához
kapcsolódó feladatokat is elvégzi. A külső közremüködő az általa nyújtott szolgáltatásokért együttesen a benyújtott program
megvalósítására nyújtott támogatás 2%-át számítja fel díjként.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A 2016/2017-es évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban a személyi jellegű ráfordítás jogcímhez, a tárgyi eszköz
előfinanszírozott(nem ingatlan) jogcímhez, a tárgyi eszköz előfinanszírozott(ingatlan) jogcímhez, az utánpótlás nevelés-fejlesztés
jogcímhez illetve, a versenyeztetés jogcímhez egy külső közreműködő szolgáltatásait vettük igénybe. A közreműködő vállalta a
sportfejlesztési program elkészítését, a pályázat mellékleteinek összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések
elkészítését. Kezeli a hiánypótlással kapcsolatos teendőket, illetve a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához
kapcsolódó feladatokat is elvégzi. A külső közremüködő az általa nyújtott szolgáltatásokért együttesen a benyújtott program
megvalósítására nyújtott támogatás 2%-át számítja fel díjként.

Utánpótlás-nevelés

A 2016/2017-es évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban a személyi jellegű ráfordítás jogcímhez, a tárgyi eszköz
előfinanszírozott(nem ingatlan) jogcímhez, a tárgyi eszköz előfinanszírozott(ingatlan) jogcímhez, az utánpótlás nevelés-fejlesztés
jogcímhez illetve, a versenyeztetés jogcímhez egy külső közreműködő szolgáltatásait vettük igénybe. A közreműködő vállalta a
sportfejlesztési program elkészítését, a pályázat mellékleteinek összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések
elkészítését. Kezeli a hiánypótlással kapcsolatos teendőket, illetve a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához
kapcsolódó feladatokat is elvégzi. A külső közremüködő az általa nyújtott szolgáltatásokért együttesen a benyújtott program
megvalósítására nyújtott támogatás 2%-át számítja fel díjként.

Versenyeztetés

A 2016/2017-es évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban a személyi jellegű ráfordítás jogcímhez, a tárgyi eszköz
előfinanszírozott(nem ingatlan) jogcímhez, a tárgyi eszköz előfinanszírozott(ingatlan) jogcímhez, az utánpótlás nevelés-fejlesztés
jogcímhez illetve, a versenyeztetés jogcímhez egy külső közreműködő szolgáltatásait vettük igénybe. A közreműködő vállalta a
sportfejlesztési program elkészítését, a pályázat mellékleteinek összeállítását, a negyedéves előrehaladási jelentések
elkészítését. Kezeli a hiánypótlással kapcsolatos teendőket, illetve a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtásához
kapcsolódó feladatokat is elvégzi. A külső közremüködő az általa nyújtott szolgáltatásokért együttesen a benyújtott program
megvalósítására nyújtott támogatás 2%-át számítja fel díjként.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2016. 10. 21.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Molnár Imre (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Budapest, 2016. 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
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 13:25:42
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 13:27:07
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 13:27:18
Feltöltés / Megtekintés

(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 09:44:42
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 16
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 13:07:09
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 12:51:24
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 13:16:23
Feltöltés / Megtekintés

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 15:29:38
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 12:49:42
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:
2016-09-29 13:28:30
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: 5
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 13:13:54
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 13:20:10
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 12:58:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 13:23:34
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Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 13:24:24
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-09-29 12:53:32

Kelt: Budapest, 2016. 10. 21.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

13

14

8%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

11

12

9%

Edzőtáborok száma

db

4

6

50%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

2

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

10

12

20%

U18

fő

16

17

6%

U17

fő

17

17

0%

U16

fő

15

16

7%

U15

fő

17

18

6%

U14

fő

12

16

33%

U13

fő

12

24

100%

U12 - U11

fő

35

50

43%

Egyéb indikátorok
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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

4 843 552 Ft

49 934 Ft

99 867 Ft

4 993 352 Ft

4 993 352 Ft

9 936 771 Ft

9 986 705 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

89 624 255 Ft

923 961 Ft

1 847 923 Ft

92 396 139 Ft

39 598 345 Ft

131 070 523
Ft

131 994 484 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 864 295 Ft

101 694 Ft

203 388 Ft

10 169 377 Ft

4 358 305 Ft

14 425 988 Ft

14 527 682 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

79 759 959 Ft

822 268 Ft

1 644 535 Ft

82 226 762 Ft

35 240 041 Ft

116 644 535
Ft

117 466 803 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

82 243 706 Ft

847 873 Ft

1 695 747 Ft

84 787 326 Ft

9 420 814 Ft

93 360 267 Ft

94 208 140 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

134 584 Ft

1 387 Ft

2 775 Ft

138 746 Ft

15 416 Ft

152 775 Ft

154 162 Ft

Összesen

176 846 096 Ft

1 823 156 Ft

3 646 312 Ft

182 315 564 Ft

54 027 928 Ft

234 520 336
Ft

236 343 492 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-10-21 11:11

Tárgyi
25 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
55 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (60 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_1475148427.pdf (Hiánypótlás melléklet, 44 Kb, 2016-09-29 13:27:07) 160e166687b370e3aca9beb9a846c07774b112af9533e4995de30e94710bfe64
alairasmint2016_1461229316.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2016-04-21 11:01:56)
0247cf158bd956d7bd68100328edb49b4bd2e7c94c38e4a937d199d32b6e2a53
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
oltozofelujitasbevetelikalkulaci_1475146404.pdf (Hiánypótlás melléklet, 124 Kb, 2016-09-29 12:53:24)
17a46e3d8b53d4ecd890cfa19d0cc277b6f43f2c2a0fae20adc3060ce949a4fc
aszfaltpalyafelujitasanakbeveteli_1475146412.pdf (Hiánypótlás melléklet, 111 Kb, 2016-09-29 12:53:32)
99d1f6e13f20a1c696d822810181a17a54c7ec6bb5ccc100dc4e2d82bbc9f9b6
kosarlabdabevetelinyilatkozat_1461676889.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2016-04-26 15:21:29)
14e86c46a0541960eee59f1b5d73c97220e794cbf3c9371a22f847adcf8fd73f
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
aszfaltpalyafelujitasafinansziroz_1475146699.pdf (Hiánypótlás melléklet, 95 Kb, 2016-09-29 12:58:19)
7c979c7a2575aa412e1cfef7b57803b3a66c70ea7086805316de051d3cab9c52
oltozofelujitasfinanszirozasikal_1475146706.pdf (Hiánypótlás melléklet, 84 Kb, 2016-09-29 12:58:26)
b05571d399d0c13e5d474311533a19eb4b183fe5ce724e276354c57450468e69
sportpalyafelujitasmuszakiutemte_1461677149.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2016-04-26 15:25:49)
88ae9bf5ea9a879236efebfdfbc90a2fd855fa90d4f39bf1ed13649bcaa1dcad
sportalyafelujitaspenzugyiutemte_1461677153.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2016-04-26 15:25:53)
53e7a06dec7a046f2fb397de8079c0a884ab769475782bdd7cf2e3cd71b6fc8f
kosarlabdapenzugyiutemterv_1461677159.pdf (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2016-04-26 15:25:59)
5075f1a24c9a4d47d637673ac668120a78e5007947de30fe48e34dd997a46f61
kosarlabdamuszakiuzemterv_1461677163.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2016-04-26 15:26:03)
d8fa5c0f19857aacb78d94a58059223fc3cdcd3d6945acca2c9baab07c929c75
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
aszfaltpalyafelujitasanakbeveteli_1475148257.pdf (Hiánypótlás melléklet, 111 Kb, 2016-09-29 13:24:17)
99d1f6e13f20a1c696d822810181a17a54c7ec6bb5ccc100dc4e2d82bbc9f9b6
oltozofelujitasbevetelikalkulaci_1475148264.pdf (Hiánypótlás melléklet, 124 Kb, 2016-09-29 13:24:24)
17a46e3d8b53d4ecd890cfa19d0cc277b6f43f2c2a0fae20adc3060ce949a4fc
kosarlabdahatastanulmanya_1461676949.pdf (Szerkesztés alatt, 118 Kb, 2016-04-26 15:22:29)
6381cb7a94936c155f5453dff9f2ad29b0272a1c224911905149a9b993e532fc
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
aszfaltpalyafelujitasauzemeltetes_1475148207.pdf (Hiánypótlás melléklet, 288 Kb, 2016-09-29 13:23:27)
b6e9f4175776966c85d86bad514ae2d3432c6402eae66dccd4960e4a951ac27b
oltozofelujitasuzelemtetesikalku_1475148214.pdf (Hiánypótlás melléklet, 385 Kb, 2016-09-29 13:23:34)
49beebcdfec1d5dfd11d68fc2e10c3fa2757af5eec297a03598fe1ee5e4f5755
felujitasmukodtetesikoltsegei_1461677026.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2016-04-26 15:23:46)
5d4230785d66150e21e8cd93f044ad278d761d9d715ca9fec741647c1d1fd71b
Egyéb dokumentumok
afa-nyilatkozat-2016-17_1475146903.pdf (Hiánypótlás melléklet, 187 Kb, 2016-09-29 13:01:43)
88b2b629b7aa2a4378a2e1a4c14bb968ecf61a12ef3df1e93efe1c961264188a
kovacskrisztamunkakori_1475146961.pdf (Hiánypótlás melléklet, 208 Kb, 2016-09-29 13:02:41)
2d5f78baf2a3e490312d2d5716a1d48ef42ffc96051782fa887301eec3923d96
matemarkmunkakori_1475146966.pdf (Hiánypótlás melléklet, 76 Kb, 2016-09-29 13:02:46)
dc4662cd8e3782748f017f8526077a8e91b0018c3a7c54e2a76fbc75d7806a9f
kosarlabdaallvany_1475147044.pdf (Hiánypótlás melléklet, 218 Kb, 2016-09-29 13:04:04)
9a20bf2dd8859ee1609f1aa4e8fe357280aa96185ca5ee4bf96fd1bbf18bbe6d
falikosarallvanyoldalrahajthato_1475147057.pdf (Hiánypótlás melléklet, 205 Kb, 2016-09-29 13:04:17)
1529fa9f664343d048d4b48f711a7e01715b2e7418c1ffea12b420464666df72
rugoserositettkosarlabdagyurufi_1475147067.pdf (Hiánypótlás melléklet, 223 Kb, 2016-09-29 13:04:27)
22cd7ec792aa786b4643337e60df56720830afb3431677de05449f53e5d6080a
sporteszkozoknyilatkozat_1475147080.pdf (Hiánypótlás melléklet, 55 Kb, 2016-09-29 13:04:40)
b1926c98d818a19ad7db10ee77c18d20d5f64f789bf62c799dbe487f27aa9b45
kosargyuru_1475147114.jpg (Hiánypótlás melléklet, 45 Kb, 2016-09-29 13:05:14) 609f99fc38cf2d766040a1fdbccc30c603b2246431288ad10881d7db5e47a32c
oldalrahajthatokosarallvany_1475147121.jpg (Hiánypótlás melléklet, 58 Kb, 2016-09-29 13:05:21)
bb5f240c27e39d0da1e9bcb5919a46c29d617d0bc90a083798d8817a81ce2722
kosarlabdaallvany2_1475147144.jpg (Hiánypótlás melléklet, 109 Kb, 2016-09-29 13:05:44)
60c45fba7391dd08119bfac5d72b6a9a3f729e632b5eb484dd8f7d76fe5fea54
onreszrendelkezesreallasa_1475147229.pdf (Hiánypótlás melléklet, 27 Kb, 2016-09-29 13:07:09)
fa13fb2876bf9ca6a36bfa74b019d5e603053f005576c2d0cd2647f92b39ef1e
kosarlabdahazaivizesblokk_1461677434.pdf (Szerkesztés alatt, 109 Kb, 2016-04-26 15:30:34)
ee7ad36e9136128b4e47ec2d2da54a82898c216ecaf6ec244f7d57e09d80408d
kosarlabdasportoloioltozo_1461677440.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2016-04-26 15:30:40)
aef833942a6328a6dec6623307b31cd09f2511c2bf69d6f17f27a0bbc01ea7d1
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kosarlabdaoltozo_1461677445.pdf (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2016-04-26 15:30:45)
526159e3b668924341ab3eda4401b933dcf5ea68a329e89a2c959c933a1eb9de
kosarlabdavendegvizesblokk_1461677449.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2016-04-26 15:30:49)
bd7a74330b7216daa377f479eeed4b9d301304d65b996f166eb72bb9fa54fc2e
sportpalyaheszinrajz_1461677457.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2016-04-26 15:30:57)
5b96fb7b72aec0d2e8662a3d95e2f8f99bac03b9fe39cbf65942687fb9ca25a5
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonatszeptember_1475148342.pdf (Hiánypótlás melléklet, 79 Kb, 2016-09-29 13:25:42)
8bcf8d1058db47ec476a48d18ee4380d9aef127f7cc257b0ae8a3cd735b65772
kivonataprilis_1461229305.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2016-04-21 11:01:45) 99c187dcc01a78da4bd900f1d57efeed160b3e5efbf2ac4743431cf7d89878dd
(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
160427140_1461743082.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2016-04-27 09:44:42) e0dfca624c5c68928e2b3e10c1dd176398563eeab443ed87ec671040bb88f9be
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
kosarlabdaadoigazolasszeptember_1475148438.pdf (Hiánypótlás melléklet, 39 Kb, 2016-09-29 13:27:18)
3e4232224e0959acd3807b6f5f68274e1510bb6d9d562633ea22f174e5a78099
kosaradoigazolasaprilis_1461229344.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2016-04-21 11:02:24)
5693460be4280f1e8e0c9e62ab8378ab391e0e30c6c59b663ef24a64ba600d6a
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
kosarepitesiengedelykotelesseg_1475148510.pdf (Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2016-09-29 13:28:30)
177f6f23db7bd51fb93fc8f71677898c76a15a50e5b39be642f14500a79abe6a
nyilatkozat2_1461679445.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-04-26 16:04:05) 0aa8d8258230e317849aed118a7151c50ac1d8d96a549a4c8d81c90738d2c680
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
kosarepitesiengedelykotelesseg_1475146182.pdf (Hiánypótlás melléklet, 50 Kb, 2016-09-29 12:49:42)
177f6f23db7bd51fb93fc8f71677898c76a15a50e5b39be642f14500a79abe6a
nyilatkozat2_1461679428.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-04-26 16:03:48) 0aa8d8258230e317849aed118a7151c50ac1d8d96a549a4c8d81c90738d2c680
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
vagyonkezelesiszerzodes1_1475147783.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-09-29 13:16:23)
8e686518e018c78614e09450219c81da3d7cc9a0ac928c12e07d666b79dc0514
skm_224e16042612180_1461677648.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Kb, 2016-04-26 15:34:08)
eb75135fb9fe6a04271bb40d0b7a7fe798a0e556f2ebde1aa10c3955a627f10e
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilap1.oldal_1461677365.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-04-26 15:29:25)
0824cb38e0cee869fe11c907daa94f530b42c5a97734361fd09dba1ba347649f
tulajdonilap2.oldal_1461677372.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2016-04-26 15:29:32)
b7d3679b306c3858ee53dfc4a859a9673aa5cdb9423c2088a107c32ba1143665
tulajdonilap3.oldal_1461677378.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2016-04-26 15:29:38) 95a65c75a9160de465616964f6dcc2ffe8b37a5408e35545f273fd35b54431d3
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
mnvtulajdonosihozzajarulas_1475146279.pdf (Hiánypótlás melléklet, 199 Kb, 2016-09-29 12:51:19)
11d83440d9d15ef120bd0eecc9a1b904c5e366339002335488c3d2ba7c677e8a
vagyonkezelesijog_1475146284.pdf (Hiánypótlás melléklet, 137 Kb, 2016-09-29 12:51:24)
9ed7ccd62b7e59087fc73d6300796f144ea8438e494f6d7394e67477183ef0b8
skm_224e16042612180_1461677626.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Kb, 2016-04-26 15:33:46)
eb75135fb9fe6a04271bb40d0b7a7fe798a0e556f2ebde1aa10c3955a627f10e
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
kosarsportpalyaajanlatok_1475147590.pdf (Hiánypótlás melléklet, 469 Kb, 2016-09-29 13:13:10)
6ee81232b2f245451e747583e73ff6cd01376717a822f53a2b11a7dfcaca9c1d
kosarsportpalyamuszakitartalom_1475147628.pdf (Hiánypótlás melléklet, 825 Kb, 2016-09-29 13:13:48)
2d13f95a73a16850167eebe453cfdfd5ead2343b467694fcaf984bbf691a5e05
kosarteljesmuszakileiras_1475147634.pdf (Hiánypótlás melléklet, 100 Kb, 2016-09-29 13:13:54)
2024551f61eac3f5b50eece99361d1f428d7799ac52bcfab405e7e2971670715
kosarlabdakoltsegterv_1461677325.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2016-04-26 15:28:45)
f3ed81614548fac099b7f0787137dc2cc03d7696d3f5616e8a4120f56cde3cc3
sportpalyafelujitasmuszakiutemte_1461677345.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2016-04-26 15:29:05)
88ae9bf5ea9a879236efebfdfbc90a2fd855fa90d4f39bf1ed13649bcaa1dcad
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
kosaroltozotervek_1475147978.pdf (Hiánypótlás melléklet, 156 Kb, 2016-09-29 13:19:38)
f59583c2e732ddeb400acbcd0711942a42b6de096a18d6ce3111b756c672f7ce
kosaroltozo_1475147995.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1020 Kb, 2016-09-29 13:19:55)
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1c2eed16d1ca889a768d9280e8832341c592edd9539e7101f49d0ebbe86092eb
kosarsportpalyamuszakitartalom_1475148010.pdf (Hiánypótlás melléklet, 825 Kb, 2016-09-29 13:20:10)
2d13f95a73a16850167eebe453cfdfd5ead2343b467694fcaf984bbf691a5e05
kosarlabdakoncepciotervmuleiras_1461677284.pdf (Szerkesztés alatt, 473 Kb, 2016-04-26 15:28:04)
77a9cb8c2ef48a1eb06d9dda5d7739d5a372a0421894dbaa6782dcfa0a3cb6de
skm_224e16042615380_1461677296.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2016-04-26 15:28:16)
9a8cf096dbd267ab12ec61b649ff722cef2434a1bc2749be0da5c04f59653093
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