
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Bordány Sportkör

A kérelmező szervezet rövidített neve  Bordány SK

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  532

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19079646-1-06

Bankszámlaszám  57600022-10050020-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6795  Helység  Bordány

Út / utca  Szent István tér  Házszám  1

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6795  Helység  Bordány

Út / utca  Benke Gedeon utca  Házszám  44

Telefon  +36 30 747 20 68  Fax  +36 62 588 520

Honlap  www.bordanysk.hu  E-mail cím  bordanysportkor@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kiss-Patik Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 747 20 68  E-mail cím  kiss-
patik.peter@bordanynet.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Mészáros Norbert +36 30 584 23 11 meszaros90@gmail.com

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

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

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,6 MFt 0,7 MFt 0,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 9,7 MFt 11 MFt 9,5 MFt

Egyéb támogatás 14,6 MFt 3,5 MFt 3,5 MFt

Összesen 24,9 MFt 15,2 MFt 13,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,2 MFt 1,2 MFt 1,2 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,3 MFt 0,3 MFt 0,4 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,3 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2,9 MFt 23,1 MFt 3,5 MFt

Összesen 4,7 MFt 24,6 MFt 5,1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 3,5 MFt 4 MFt 4 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,3 MFt 0,3 MFt 0,4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

5 593 371 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 4 041 173 Ft 0 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 Bordány Sportkört 1961-ben alapították. Célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, társadalmi
öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. A sportegyesületben labdarúgó, kézilabda és futó szakosztály működik, a klub közreműködik az ifjúsági és
lakossági tömegsporttal összefüggő sportegyesületi feladatok megvalósításában is. A sportegyesület labdarúgó szakosztályának keretében 3 korosztály
szerepel a Bozsik Programban (U7, U9, U11). Bajnoki rendszerben serdülő (U15), ifjúsági (U19) és felnőtt csapatok versenyeznek, akik jelenleg a Megyei II. és
III. osztályban szerepelnek. A Bordány SK labdarúgó csapata évek óta fejleszti utánpótlását, nagy hangsúlyt fektet a gyerekek képzésére. A legfontosabb cél
továbbra is, hogy minél nagyobb számban kezdjenek el a gyerekek focizni a településen és a térségben. A sportkör az elmúlt években is sportfelszerelések
vásárlásával tette még vonzóbbá a sportágat, másrészt ezáltal a szülők költségein is enyhíteni tudott, így a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyerekek
is bekapcsolódhatnak csapataink munkájába. Mindezek eredményezhetik azt, hogy, több gyerek fog az egyesület keretein belül focizni. A cél az, hogy
minimum szinten tartsuk, vagy növeljük a játékosszámot utánpótlás csapataink területén, ezáltal több játékosunk szerepel majd egy-egy korosztályban, így
egyre több minőségi játékos kerülhet ki az egyesületből. Az elmúlt két évben jelentős szerepet játszott a sporttelep-felújítási program megvalósítása
egyesületünk életében. Az első körös pályázat esetében biztonságtechnikai beruházásra került sor, így új, a pályát övező korlát, játékoskijáró, 130
férőhelyes, korszerű mobillelátó és labdafogó hálók kiépítését végeztük el. Második ütemben megkezdtük a sportpálya talajának felújítását, valamint az
automata öntözőrendszer kiépítését, melyet 2015. június 30-ig meg is valósítunk. 

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

A 2015/16-os szezonra vonatkozóan nem tervezünk ingatlan beruházást! 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartamát alapvetően 12 hónapra tervezzük, 2015. július 1-től kezdődően 2016. június 30-ig. ÜTEMTERV Az ütemtervet két fontos lépcsőre
bontottuk. 2015-ben elsőként egy előkészítő szakasszal kezdjük meg a pályázati program megvalósítását, nagyobb hangsúlyt fektetve a cégek, vállalkozások
megkeresésére, bevonására, hiszen e nélkül a tényleges beszerzések sem valósíthatóak meg. 2015. JÚLIUS 1.- DECEMBER 31. Az előbb említett előkészítési
szakasz ideje, cégek, vállalkozások, támogatók bevonása a projekt megvalósításához. Tájékoztatók szervezése, egyéni megkeresések, nyílt nap leendő
támogatók részére. 2016. JANUÁR 1. - JÚNIUS 30. Tárgyi eszköz beszerzések; Sporteszközök és sportfelszerelések beszerzése; Gyógyszerek, diagnosztikai
eszközök beszerzése; Felkészüléshez, versenyzéshez szükséges költségek. Az elmúlt két év támogatásainak köszönhetően jelentősen javult a felszereltség
kérdése. Az idei évben a tárgyi eszközöket tekintve egy fűnyírógépet szeretnénk beszerezni, hiszen jelenleg nincs megfelelő eszköz a pálya
karbantartására. A felújított pálya karbantartásához elengedhetetlenül fontos egy gyepszellőztető beszerzése is, így egész évben, folyamatosan megfelelő,
magas színvonalon karban lehet tartani a pályát.Évek óta probléma a mosás és a mezek szárításnak kérdése, így itt egy nagy teljesítményű mosó-szárító
torony beszerzését célozzuk meg. Elengedhetetlenül szükséges az elektronikus ügyintézéshez egy ún. laptop beszerzése. Honlapunk is fejlesztésre szorul,
ennek legfőbb oka az, hogy eleget tudjunk tenni a TAO pályázat nyilvánossági feltételeinek, tájékoztatási céljainak.Tervezünk még öltözőszekrény és egyéb
sportfelszerelés beszerzést. Sporteszközök és felszerelések tekintetében télikabát és széldzseki beszerzését tervezzük utánpótlás játékosainknak, hiszen ez
nem áll rendelkezésükre. Szükséges továbbá kapuskesztyű, sporttáskák és csapatonként új mezgarnitúra beszerzése. Játékosainknak egy-egy edzőpóló
beszerzését is indítványozzuk, valamint labdák és jelzőtrikók beszerzése is a célok között szerepel. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése között
első és legfontosabb egy újraélesztő készülék beszerzése. Univerzális és bemelegítő krémek vásárlásával próbálnánk megelőzni az esetleges sérüléseket,
de tervezünk fagyasztó spray vásárlását, valamint vitamin és táplálék kiegészítők beszerzését. Két fontos tétellel kalkulálunk. Az egyik a személyszállítási
költség, míg a másik az edzőtáborozás és versenyeztetés szállás és étkezési költsége. 

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 Bordány Sportkörnek is elsődleges célja a helyi és környékbeli labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése, az igazolt játékosok számának
jelentős növelése. Ennek érdekében a sportkör nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a labdarúgás népszerűsítésére, kampányok és programok szervezésére
helyi, kistérségi és regionális hálózatépítésre az érdekeltek lehető legszélesebb körének bevonásával, aktivizálásával (Bordány Nagyközség Önkormányzata,
Ádám Jenő Általános Iskola és Művészeti Iskola, Apraja-falva Óvoda és Bölcsőde, térségi intézmények). A mindennapos testnevelés bevezetésével helyi
szinten is óriási lehetőséget kapott a foci, hiszen Bordány esetében a délelőtti foglalkozásokat követően ugyanaz az ember tud a gyerekekkel foglalkozni
délután is. Egyre több önkéntes, segítő kapcsolódik be az egyesület munkájába, ami nagy segítség a klubnak. Hasonlóan a szakszövetségi stratégia
elvárásaihoz szeretnénk a jövőben az esélyegyenlőség, a sportág népszerűsítése érdekében női labdarúgó csapatot is indítani, illetve a különféle
grassroots területekhez kapcsolódni (futsal, strandlabdarúgás). A korábban beadott sportfejlesztési programok hasonló felépítésűek, hiszen egymásra
épülő, folyamatos, szisztematikus munkáról van szó. Alapvetően az utánpótlás nevelésre helyezzük a hangsúlyt, szeretnénk néhány év múlva minden
korosztályban egy-egy csapatot indítani. További kapcsolat még a sportág népszerűsítése, a tömegesítés, valamint a megfelelő sporteszközök, felszerelések
beszerzése annak érdekében, hogy minél többen tudjanak bekapcsolódni a sportágba. 

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

A 2015/16-os sportfejlesztési program sikeres pályázat esetén újabb, óriási előnyökkel járna. Elsősorban a társadalmi hatásokra gondolunk, hiszen a
létesítmény területén a biztonságtechnikai beruházásnak, valamint a pályafelújításnak és az öntözőrendszer kiépítésének köszönhetően a komfortérzet is
javulni fog. Mindezek megvalósításával fontos, régi elmaradások lesznek pótolva. A beruházás megvalósításával helyi és térségi szinten is javulni fog a
játékos-, szakember- és szurkoló megtartó képesség. Az eddigi és a most tervezett fejlesztések hozzájárulnak a tömegbázis szélesítéséhez, a futball
nagyobb közösségi elfogadottságához. A tervezett fejlesztések megvalósításával egyre több család, baráti társaság választhatja hétvégi programnak a
mérkőzéseket, igazi települési ünnepként jelentkezhet a falu életében egy-egy mérkőzés. A társadalmi hatások esetében azt gondoljuk, hogy már rövid
távon érezhetőek lesznek, legalább 10%-os nézőszám növekedéssel kalkulálunk (200 főről 220 főre növekedhet a nézőszám). Gazdasági hatások elsősorban
egy-három éven belül realizálódhatnak. A folyamatos, szisztematikus utánpótlás-nevelési munka vonzó lehet a helyi és környékbeli cégeknek,
vállalkozásoknak, így reméljük, hogy támogatóként is bekapcsolódhatnak az egyesület munkájába. A teljesen felújított sporttelep alkalmas lehet
edzőtáborok, edzőmérkőzések megrendezésére is, így a turizmussal foglalkozó szervezetek, vállalkozások szintén, akár már rövid távon (2016. végéig)
pozitív gazdasági hatásokkal szembesülhetnek. A jól működő egyesületi modell és utánpótlás-nevelési munka akár a település megítélésén is tovább
lendíthet, erősítheti nagyközségünk jó hírét. Fontos terület az egyesületi marketing, imázs kialakítása, amely során szurkolóink különféle merchadise
termékeket tudnak vásárolni.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Pályatartozék Fűnyírógép db 1 2 000 250
Ft

2 000 250 Ft

Pályatartozék Gyepszellőztető db 1 95 250 Ft 95 250 Ft

Egyéb Mosó-szárító torony db 1 1 306 764
Ft

1 306 764 Ft

Informatikai eszközök Laptop db 1 152 400
Ft

152 400 Ft

Honlap Honlapfejlesztés db 1 100 000
Ft

100 000 Ft

Pályatartozék 7,32x2,44 m hordozható kapu db 2 256 000
Ft

512 000 Ft

Pályatartozék Cserepad (8 személyes) db 2 588 000
Ft

1 176 000 Ft

Pályatartozék Eredményjelző db 1 369 000
Ft

369 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Orvosi táska db 1 39 990 Ft 39 990 Ft

Pályatartozék Hordágy db 1 45 000 Ft 45 000 Ft

Sportfelszerelések Mez és nadrág db 54 4 000 Ft 216 000 Ft

Sportfelszerelések Kapusmez és nadrág db 6 7 990 Ft 47 940 Ft

Sportfelszerelések Sportszár db 60 800 Ft 48 000 Ft

Öltözőfelszerelés Öltözőszekrény (3 személyes) db 14 110 998
Ft

1 553 972 Ft

Pályatartozék Kerékpártámasz db 10 5 867 Ft 58 670 Ft

Pályatartozék Hulladékgyűjtő db 6 35 560 Ft 213 360 Ft

7 934 596 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Fűnyírógép A korábbi pályafelújítási programhoz kapcsolódó fűnyíró traktor beszerzését tervezzük, hogy a felújított labdarúgó pályát
megfelelően tudjuk karbantartani. A Toro DH 220 típusú ráülős fűnyíró traktor 2 késes, 102 cm szélességben vágja a
területet. A tartályürítés az ülésből megoldható. Kézi funkcióállítás, mosónyílás, tartály telítettség jelző, fényszórók,
üzemóra számláló, tempomat és vonóhorog is szerepel az extrák között.

Gyepszellőztető Szintén a megfelelő pályakarbantartáshoz kapcsolódó eszköz beszerzésről van szó. A gyepszellőztető segíti a fű
regenerálódását, így növeli annak élettartamát is. A gyepszellőztető csillagos, tüskés kivitelben, változtatható
munkamélységben képes ellátni a feladatát. Az eszköz csatlakoztatható a tervezett fűnyírógéphez is, annak vonóhorgán
keresztül.

Mosó-szárító torony A mosó-szárító torony beszerzése is aktuális, hiszen évek óta nem megoldott a sportmezek, felszerelések megfelelő
mosatása, szárítása. A pályázat keretein belül egy IPSO CS10 mosó és szárítótorony beszerzését tervezzük, amely
egymásra építésének köszönhetően optimális helykihasználás érhető el. Nagy teljesítményű, kifejezetten nagyobb
igénybevétel esetén alkalmazott készülékről van szó.

Laptop Az elektronikus ügyintézéshez, jegyzőkönyvek kitöltéséhez elengedhetetlenül fontos egy ilyen számítógép beszerzése. Az
eszközt hasznosítani tudjuk az egyesület weboldalának frissítése során is, hiszen így akár közvetlenül a mérkőzés
közben, vagy azt követően egyből friss információkat tudunk feltölteni a világhálóra. Az edzőknek, felkészítőknek is
segítséget jelenthet az eszköz egy-egy edzésvázlat, vagy mérkőzés szituáció megtekintéséhez.

Honlapfejlesztés A www.bordanysk.hu honlap fejlesztésére azért van szükség, hogy megfelelő színvonalon, minőségben tudjunk eleget
tenni a TAO pályázatokkal összefüggő tájékoztatási kötelezettségünknek.

7,32x2,44 m hordozható
kapu

A felkészülési időszakban vagy edzések alkalmával mindenképpen szükséges két darab ilyen kapu. Kisebb területen,
kevesebb létszámmal lebonyolított tréningek alkalmával fontos eszköz. Műszaki paraméterek: Labdarúgókapu,
nagypályás, alumínium, hordozható 7,32 x2,44m.

Cserepad (8 személyes) A jelenlegi cserepadok sem méretükben, sem pedig minőségükben már nem felelnek meg a jelenlegi elvárásoknak. A
beszerzendő, talajhoz lerögzíthető labdarúgó cserepad vázszerkezete acélprofil, tűzihorganyzott felületkezelésű. A
lábazati elem és az ülés anyagában színezett, UV álló, üvegszál erősítésű poliészter gyantából készül. A lábazat szendvics
szerkezetű. A betétanyag fa, amely körbe van laminálva, így kellően stabil. Az oldalablakok víztiszta plexi lemezből- az
ívelt hát- és tetőoldal polikarbonát lemezből készül. Az eszköz hosszú távon is időjárásálló, karbantartási igénye nincsen.
Befoglaló méret: 4,0x1,29x2,2 méter A cserepad szerkezetének kialakítása megfelel az MSZ EN 1176-1 szabvány
előírásainak.

Eredményjelző Jelenleg nincs eredményjelző sporttelepünkön, korábban, mára már korszerűtlen módon oldották meg ezt a feladatot. Az
eredményjelző alkalmas rövid csapatnév kiírására, az aktuális eredmény megjelenítésére és a játékidő kijelzésére is.

Orvosi táska Edzéseken, mérkőzéseken történő sérülések gyors ellátásához mindenképpen szükséges egy orvosi táska, amely
tartalmazza a következőket: 4 db Jégtasak-sérülések hűtéséhez, Kompressziós szalag-neoprém szalag, 1 db Select olló, 1
db 1mx8cm Ragtapasz, 3 db 4 cm széles + 1 db 2,5 cm széles strappal szövetes rögzítő tapasz, Melegítőkrém Select
Profcare 1 db 100 ml, 1 db 500 ml, Blister Plaster tapasz, 1 db fagyasztó spray.

Hordágy Sérülések esetén szükséges egy összecsukható hordágy is, hogy a megsérült játékosokat le lehessen vinni esetlegesen a
pályáról. Rövid leírás a hordágyról: A hordágy váza ellenálló alumínium ötvözetből készült; Méret: 210x54x15 cm;
Maximális súly 200 kg; 4 alumínium lábbal felszerelt.

Mez és nadrág Az utóbbi években nem sikerült a felnőtt csapatnak új mezeket és nadrágokat beszerezni, ezért az egységes és szép
megjelenés érdekében indokolt a beszerzés. Összesen három garnitúra beszerzését tervezzük.

Kapusmez és nadrág A mezőnyjátékosokhoz hasonlóan a kapusoknak sem sikerült az utóbbi években kapusmezeket beszerezni, így nekik is
aktuális a beszerzés.

Sportszár A három újonnan beszerzendő garnitúrához tervezünk sportszár beszerzést is, így akár több évre, a felnőtt együttesek
esetében is megoldott lesz a sportfelszerelés kérdése.

Öltözőszekrény (3
személyes)

Jelenleg nincs öltözőszekrény az öltözőkben, így nem lehet biztonságosan otthagyni az értékeket, valamint megfelelően
elhelyezni, felakasztani a ruhákat. Összesen 14 db háromszemélyes öltözőszekrény beszerzését tervezzük.

Kerékpártámasz Jelenleg nem megoldott a pályatartozékok között a kerékpárok tárolása. A szurkolók körében egy korszerű, 10 db álló
kerékpártámasz beszerzését tervezzük, amelyben kulturáltan lehet majd tárolni a bicikliket.

Hulladékgyűjtő Szükséges a meccs közben keletkező hulladékok tárolására hulladékgyűjtők beszerzése is. A tervek szerint összesen hat
darab gyűjtőedény kerülne megvásárlásra.

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)

5 537 437 Ft 55 934 Ft 0 Ft 5 593 371 Ft 2 397 159 Ft 7 934 596 Ft 7 990 530 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

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

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

U11 Bozsik egyesületi U11 13 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U15 BORDÁNY SK U15 19 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U19 BORDÁNY SK U19 29 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U7 Bozsik egyesületi U7 17 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

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

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 Télikabát db 90 7 110 Ft 639 900 Ft

Sportfelszerelés Széldzseki db 90 2 294 Ft 206 460 Ft

Sportfelszerelés Kapuskesztyű pár 10 4 998 Ft 49 980 Ft

Sportfelszerelés Sporttáska db 30 8 500 Ft 255 000 Ft

Sportfelszerelés Mezgarnitúra (18 db-os) db 5 142 200 Ft 711 000 Ft

Sportfelszerelés Edzőpóló db 90 1 171 Ft 105 390 Ft

Sporteszköz Labda db 30 5 652 Ft 169 560 Ft

Sporteszköz Mérkőzéslabda db 10 21 195 Ft 211 950 Ft

Sportfelszerelés Jelzőtrikó db 30 990 Ft 29 700 Ft

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

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

Újraélesztő készülék Defibrilátor db 1 195 000 Ft 195 000 Ft

Gyógyszer Univerzális krém db 30 1 190 Ft 35 700 Ft

Gyógyszer Bemelegítő krém db 30 2 250 Ft 67 500 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray db 20 1 971 Ft 39 420 Ft

Vitamin Vitamin és táplálékkiegészítő db 90 858 Ft 77 220 Ft

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

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

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

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma
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2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 378 940 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 414 840 Ft

Személyszállítási költségek 660 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 996 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 4 449 780 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)

4 000 761 Ft 40 412 Ft 0 Ft 4 041 173 Ft 449 019 Ft 4 449 780 Ft 4 490 192 Ft

be/SFP-9130/2015/MLSZ

2015-04-30 13:47 15 / 25



Általános Képzés

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

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

0 Ft

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

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

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

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

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

0 Ft

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

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

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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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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: Bordány, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kiss-Patik Péter (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: Bordány, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 5 537 437 Ft 55 934 Ft 0 Ft 5 593 371 Ft 2 397 159 Ft 7 934 596 Ft 7 990 530 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 537 437 Ft 55 934 Ft 0 Ft 5 593 371 Ft 2 397 159 Ft 7 934 596 Ft 7 990 530 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

4 000 761 Ft 40 412 Ft 0 Ft 4 041 173 Ft 449 019 Ft 4 449 780 Ft 4 490 192 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 9 538 198 Ft 96 346 Ft 0 Ft 9 634 544 Ft 2 846 178 Ft 12 384 376 Ft 12 480 722 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

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

hitelesitett_alairasminta_1430297002.pdf Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2015-04-29 10:43:22)
76413c4e6453010a665ab812968532eafb383fef1305a7c742fa2e117480e799

Egyéb dokumentumok

arajanlat_sportvilag_1430394020.pdf Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2015-04-30 13:40:20)
e78d122da20667e96d3dfb533a58c38984f10a6e571bf2bc2de8d36c3f19460e

arajanlat_oltozoszekreny_1430394014.pdf Szerkesztés alatt, 70 Kb, 2015-04-30 13:40:14)
745eb737e23a93c5f5dcad801caf81c56ad955a49c67909b7aa06c4cd79062a1

arajanlat_moso_szarito_torony_1430394008.pdf Szerkesztés alatt, 175 Kb, 2015-04-30 13:40:08)
4a110c6c87ef3ee2a29d9098a5ddb23b777f1fd956791adae9faf5d934a6c200

arajanlat_laptop_1430394003.pdf Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2015-04-30 13:40:03)
edd6f6eb9dc0babb7750694b0fbea675a9fbd6e7f3e14cf5826a24ba54bee97f

arajanlat_kerekpartamasz_1430393998.pdf Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2015-04-30 13:39:58)
59628e6c7e90ee0eeedaefc1d1192fc1357d6bb9a2909f0ddb45efdda8975990

arajanlat_hulladekgyujto_1430393994.pdf Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2015-04-30 13:39:54)
5919dac3b7c9fc51f0b9328be2e2bed366668d8a73d8bb9d95836ded6f0003ef

arajanlat_honlapfejlesztes_1430393989.pdf Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2015-04-30 13:39:49)
d0ab769be3b88ac850efec1bc12e4f5945acfd8b42c8020f6561dadef50e6433

arajanlat_gyepszellozteto_1430393985.pdf Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2015-04-30 13:39:45)
5a051fa7e35ea28d49420bb15e10c7e3069bff113f4808013e946879e3d7ce6a

arajanlat_funyiro_1430393981.pdf Szerkesztés alatt, 218 Kb, 2015-04-30 13:39:41)
0ed8de5ee503d82554d72a0e36510fdc630413ceec261f94e6eb0165d3855de8

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

30_napnal_nem_regebbi_igazolas_szer_1430296989.pdf Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2015-04-29 10:43:09)
1a48439f09cf8daa5717b767c9b27fff1fa3c47c5c3768a22c935c7f05738c0a

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

igazgatasi_szolgaltatasi_dij_atutal_1430308444.pdf Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2015-04-29 13:54:04)
4e85426f0cb06191ecc9585996bd15443cd785f37115e412fa6d8c5174cb099c

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

koztartozasmentes_igazolas_1430234431.pdf Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2015-04-28 17:20:31)
0f9cda4abfab04280d08f6628391f5c31db91917b7db3283c16c2ee86d06dbdc

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

nyilatkozat_nem_tortenik_epitesi_be_1430393912.pdf Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2015-04-30 13:38:32)
80cc4cd474353505dc9f744877bb6414e673d9e1e00b9a14d1b329317d1eef40

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

nyilatkozat_muszaki_tartalom_kifejt_1430393930.pdf Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2015-04-30 13:38:50)
9c4a389b85d048b106b0b95c34203f7b19086d3bdb48cbb5f87425a6a4f65168
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