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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

NSSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

346476

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18506800-2-13

Bankszámlaszám

10400212-50526686-55681007

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2094

Helység

Nagykovácsi

Út / utca

Szent Flórián utca

Házszám

22

Irányítószám

2094

Helység

Nagykovácsi

Út / utca

Szent Flórián utca

Házszám

22

Telefon

+36 20 439 01 11

Fax

+36 20 439 01 11

Honlap

http://www.solymok.hu/

E-mail cím

solymokse@gmail.com

E-mail cím

editor@submarine.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Fodor Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 286 00 15

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Herold István

+36 20 439 01 11

E-mail cím
editor@submarine.hu

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

0,45 MFt

1 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

2 MFt

2,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

24,855293 MFt

Egyéb támogatás

0,28 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0,28 MFt

2,45 MFt

28,255293 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

10,8 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,16 MFt

0,21 MFt

8,80328 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0,16 MFt

0,21 MFt

19,60328 MFt

2013

2014

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

20,184 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 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)

2 434 599 Ft

48 692 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

18 658 895 Ft

253 517 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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3 / 25

be/SFPHPM01-10632/2015/MLSZ
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 Nagykovácsi Sólymok SE egyértelműen követi a Magyar Labdarúgó Szövetség középtávú fejlesztési koncepcióját, miszerint Sportegyesületünk legfőbb célja a
sportág népszerűsítése, az utánpótlás csapatok számának növelése. A Nagykovácsi Sólymok SE labdarúgó szakosztályához jelenleg több mint 80 sportoló tartozik.
Ahhoz azonban, hogy a célnak megfelelően tudjuk növelni a létszámot, szükség van kedvező feltételek biztosítására, mint pályahasználati lehetőség (több
időpontban, több korosztálynak), focilabdák, mezek és természetesen szakképzett edzőkre is nagy szükségünk van. A Nagykovácsi Sólymok SE a következő
idényben 4 csapatot fog versenyeztetni. U7, U9, U11, U13, korosztályú csapatokat indítunk. Egyesületünk nem rendelkezik saját pályával, így az edzések és meccsek
helyszínéül szolgáló létesítményeket kénytelenek vagyunk bérelni. Ezt két helyszínen tesszük meg: Nagykovácsi labdarúgópálya és az Amerikai Iskola labdarúgó
pályája. A növekvő taglétszám miatt fontos, hogy kellő nagyságú pálya álljon az egyesület rendelkezésére több időpontban is, elérhető áron. Jelenleg öten
foglalkoznak az utánpótláskorú csapatokkal, játékosaink fejlődésével. Fontos, hogy az edzők szakmailag képzettek legyenek, valamint rendelkezzenek pedagógiai
képesítéssel is. Elengedhetetlen az is, hogy ezek az emberek kellő nyugalommal, elszántsággal és tudással rendelkezzenek. Ezeknek a tulajdonságoknak a
fenntartásához azonban fontos a megfelelő kompenzáció, amit a bérek megfelelő kialakításával lehet a legeredményesebben elérni. Elengedhetetlen az is, hogy ezek
az emberek kellő nyugalommal, elszántsággal és tudással rendelkezzenek. Ezeknek a tulajdonságoknak a fenntartásához azonban fontos a megfelelő kompenzáció,
amit a bérek megfelelő kialakításával lehet a legeredményesebben elérni.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A program időtartalma 2015. július 1 – 2016. június 30 közötti időszakra esik. A fejlesztések, és beszerzések az alábbi módon kerülnek ütemezésre: Az edző és a
csapat körüli szakemberek bérköltségei, azaz a személyi jellegű kifizetések havonta rendszeresen kerülnek kifizetésre. A rendezési költségek a mérkőzésekhez és a
tornákhoz igazodva az szeptembertől júniusig terjedő időszakra egyenletes ütemben. Az utazási költségek teljes mértékben igazodnak a bajnokságokhoz, és az
egyéb felmerült utazási igényekhez, tehát többnyire egyenletesen merülnek fel. Az edzőtáborra – Dömsödre - való eljutás pedig nyáron jelenik meg elsősorban, 2015.
júliusában és augusztusában. Ehhez kapcsolódva a szállás és étkezés a nyári felkészítési időszakban merül fel főként az edzőtáborral kapcsolatban. Az igényelt
sportfelszereléseknek a beszerzésére elsőként a bajnokság indulásakor, majd pedig a januári felkészítési időszakban kerül sor. A termek bérlését folyamatosan
igényeljük és fizetjük egész évben annak függvényében, hogy az adott időszakban mikor és hol vannak az edzések és a mérkőzések.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Programunk összhangban van a Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával a sportág népszerűsítését, tömegesítését, a minőségi edzői munka fejlesztését tűzte
céljául, mint azt a korábbi fejezetek alátámasztják. Továbbá az MLSZ-szel összhangban kiemelkedően fontosnak tartjuk az utánpótlás korú játékosok lehetőségeinek
javítását, ezért a sportág népszerűsítését a gyerekeknél kell elkezdeni, mivel a gyerekkorban szerzett élmények, tapasztalatok rendkívüli erővel bírnak. Az
eredmények javításával egyre többen fertőződhetnek meg a labdarúgás szeretetével, amelynek köszönhetően lelkes szurkoló, támogató vagy játékos válhat belőlük.
Jelenleg az egyesületünkben sportoló gyerekek elhivatottak a sportág iránt, két éve szorgalmasan járnak edzésre, mérkőzésre, lelkesek, méltóak a támogatásra.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sport személyiségformáló ereje egyedülálló. A sportolás során pozitív irányba fejlődhetnek a gyerekek, hiszen már a pályán meg kell tanulniuk szabályok szerint,
egymást tisztelve és elfogadva élni. Ezt a szellemiséget elsajátítva az itt felnevelkedő gyerekek az élet minden területén nagyobb eséllyel állják majd meg a helyüket,
értékes tagjai lesznek közösségüknek. A mindennapos edzések, sportolás hatására egészségi állapotuk, kiegyensúlyozottságuk javul. Olyan káros folyamatok, mint
az elhízás, vagy egészségtelen életmód nem rontja életminőségüket. A program hatására a településen egy egészségesebb, életvidámabb, kiegyensúlyozottabb
generáció nőhet fel, amely mindannyiunk érdeke. A gazdasági hatások közül a klub anyagai lehetőségeinek bővülése, a pluszforrások bevonása. Ez mind egyesületi
szinten, mind pedig a régió szintjén is pozitív gazdasági folyamatokat eredményezhet.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sporteszközök

Bólyakészlet

szett

5

7 800 Ft

39 000 Ft

Sporteszközök

Sorfal

db

1

50 000
Ft

50 000 Ft

Sporteszközök

20 db leszúrható karó

szett

4

5 700 Ft

22 800 Ft

Pályatartozék

Szögletzászló készlet

szett

1

10 000
Ft

10 000 Ft

Pályatartozék

1×2-es kapu (db)

db

2

88 580
Ft

177 160 Ft

Pályatartozék

1×2-es kapuháló (db)

db

2

10 000
Ft

20 000 Ft

Pályatartozék

3×2-es kapu (db)

db

2

171 340
Ft

342 680 Ft

Pályatartozék

3×2-es kapuháló (db)

db

2

12 000
Ft

24 000 Ft

Pályatartozék

5×2-es kapu (db)

db

2

221 000
Ft

442 000 Ft

Pályatartozék

5×2-es kapuháló (db)

db

2

14 000
Ft

28 000 Ft

Pályatartozék

Kapu 7,32x2,4m

db

2

393 030
Ft

786 060 Ft

Pályatartozék

2,44x7,32m háló

db

2

30 000
Ft

60 000 Ft

Sporteszközök

kis méretű labda

db

80

4 000 Ft

320 000 Ft

Sporteszközök

labda

db

8

6 300 Ft

50 400 Ft

Sporteszközök

Labdatartó zsák

db

8

1 300 Ft

10 400 Ft

Sporteszközök

Stopper

db

4

15 000
Ft

60 000 Ft

Sporteszközök

Mágnes tábla

db

2

12 700
Ft

25 400 Ft

Sporteszközök

Mini gát

db

24

1 740 Ft

41 760 Ft

Sporteszközök

Gumiszalag

db

10

11 390
Ft

113 900 Ft

Sporteszközök

BOSU labda

db

8

39 900
Ft

319 200 Ft

Sporteszközök

Medicin labda (2 kg)

db

2

10 000
Ft

20 000 Ft

Sporteszközök

Medicin labda (5 kg)

db

4

10 000
Ft

40 000 Ft

Sporteszközök

Medicin labda (7 kg)

db

2

10 000
Ft

20 000 Ft

Sporteszközök

Koordinációs létra

db

4

6 800 Ft

27 200 Ft

Öltözőfelszerelés

Mosó és szárítógép

db

1

340 000
Ft

340 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Orvosi táska

db

1

15 000
Ft

15 000 Ft

3 404 960 Ft
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Bólyakészlet

Az utánpótlás csapataink edzéséhez szükséges felszerelés, amely segíti a kanyarodási, labdavezetési feladatok elvégzését és
pontosságra, gyors helyzetfelismerő és kezelő koordinációs képességet fejleszt.

Sorfal

Utánpótlás csapataink számára a szabadrúgás gyakorlásának egyik legfontosabb eszköze. Jól szimulálható vele a mérkőzések
pontrúgással kapcsolatos felállása.

20 db leszúrható karó

Az utánpótlás csapataink edzéséhez szükséges felszerelés, amely segíti a kanyarodási, labdavezetési feladatok elvégzését és
pontosságra, gyors helyzetfelismerő és kezelő koordinációs képességet fejleszt. Egyben a pályát tovább tudjuk bontani kisebb
egységekre vele.

Szögletzászló készlet

A pálya elengedhetetlen tartozéka és alapfelszereltsége. Egyben az oldalsó pontrúgások helyét is pontosan megjelöli mind az
edzéseken mind a mérkőzéseken.

1×2-es kapu (db)

A pálya elengedhetetlen tartozéka és alapfelszereltsége. A kisebbeknek és a nagyobbaknak is hasznos, mivel a legfiatalabbak
számára elég a kiskapu, ugyanakkor a nagyobbak számára a kisebb kapuba gólt lőni a pontosságot feltételezi.

1×2-es kapuháló (db)

A pálya elengedhetetlen tartozéka és alapfelszereltsége. A kapuháló viszonylag gyors elhasználódása miatt szükséges ennek a
folyamatos beszerzése.

3×2-es kapu (db)

A pálya elengedhetetlen tartozéka és alapfelszereltsége. A kisebbeknek és a nagyobbaknak is hasznos, mivel a legfiatalabbak
számára elég ez a kapuméret, ugyanakkor a nagyobbak számára a kisebb kapuba gólt lőni a pontosságot feltételezi.

3×2-es kapuháló (db)

A pálya elengedhetetlen tartozéka és alapfelszereltsége. A kapuháló viszonylag gyors elhasználódása miatt szükséges ennek a
folyamatos beszerzése.

5×2-es kapu (db)

A pálya elengedhetetlen tartozéka és alapfelszereltsége. Alapvetően a legnagyobbak használják.

5×2-es kapuháló (db)

A pálya elengedhetetlen tartozéka és alapfelszereltsége. A kapuháló viszonylag gyors elhasználódása miatt szükséges ennek a
folyamatos beszerzése.

Kapu 7,32x2,4m

A pálya elengedhetetlen tartozéka és alapfelszereltsége. Alapvetően a legnagyobbak használják.

2,44x7,32m háló

A pálya elengedhetetlen tartozéka és alapfelszereltsége. A kapuháló viszonylag gyors elhasználódása miatt szükséges ennek a
folyamatos beszerzése.

kis méretű labda

A játék legfontosabb eleme. Az edzéseken és a mérkőzéseken a kisebb játékosok kiválóan tudják használni a kisebb, 3-as és 4es méretű labdákat.

labda

A játék legfontosabb eleme. Az edzéseken és a mérkőzéseken a nagyobb játékosok kiválóan tudják használni az 5-ös méretű
labdákat.

Labdatartó zsák

A megvásárolt labdák precíz és biztos tárhelye, hogy ne guruljanak el.

Stopper

Utánpótlás csapataink számára a futással kapcsolatos felmérések és időmérések elengedhetetlen eszköze. Sokat javít a
futásteljesítményen a pontos mérés.

Mágnes tábla

Utánpótlás csapatainknak az edzéseken és a mérkőzések szünetében tartott taktikai megbeszéléseinek az egyik legfontosabb
eszköze.

Mini gát

Utánpótlás csapataink számára a futással kapcsolatos edzések tervek és a mozgás-koordinációs feladatok elvégzésének
eszköze.

Gumiszalag

Utánpótlás csapataink számára az izomzat erősítésének elengedhetetlen eszköze, amely az edzéseken nyújtásra, bemelegítésre
és különböző feladatok elvégzésére egyaránt alkalmas.

BOSU labda

Utánpótlás csapataink számára az izomzat erősítésének elengedhetetlen eszköze, amely az edzéseken nyújtásra, bemelegítésre
és különböző feladatok elvégzésére egyaránt alkalmas és a mozgás-koordinációt is segíti.

Medicin labda (2 kg)

Utánpótlás csapataink számára az izomzat erősítésének elengedhetetlen eszköze, amely az edzéseken nyújtásra, bemelegítésre
és különböző feladatok elvégzésére egyaránt alkalmas.

Medicin labda (5 kg)

Utánpótlás csapataink számára az izomzat erősítésének elengedhetetlen eszköze, amely az edzéseken nyújtásra, bemelegítésre
és különböző feladatok elvégzésére egyaránt alkalmas.

Medicin labda (7 kg)

Utánpótlás csapataink számára az izomzat erősítésének elengedhetetlen eszköze, amely az edzéseken nyújtásra, bemelegítésre
és különböző feladatok elvégzésére egyaránt alkalmas.

Koordinációs létra

Utánpótlás csapataink számára a mozgás-koordinációt nagyban segítő eszköz.

Mosó és szárítógép

Mivel közel 80 gyermek felszerelésének tisztán tartásával is foglalkozunk, ezért fontos, hogy megfelelő kapacitású mosógép
álljon egyesületünk rendelkezésére.

Orvosi táska

A mérkőzések és edzések életmentő felszerelése, amely bármilyen pillanatban hatalmas segítséget jelenthet.

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)

2 361 561 Ft

24 346 Ft

48 692 Ft

2 434 599 Ft

1 043 399 Ft

3 453 652 Ft

3 477 998 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
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U13

Bozsik egyesületi U13

15

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

33

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

21

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-09-25 14:55

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

2015-09-25 14:55

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

10 / 25

be/SFPHPM01-10632/2015/MLSZ
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

2015-09-25 14:55

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

2015-09-25 14:55

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

2015-09-25 14:55

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)

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (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)

Nagykovácsi sportpálya

Élőfüves pálya

4 000 Ft

18

6

432 000 Ft

Nagykovácsi Iskola tornaterme

Sportcsarnok

8 500 Ft

18

6

918 000 Ft

Amerikai Iskola füves pálya

Élőfüves pálya

7 500 Ft

18

6

810 000 Ft

Amerikai Iskola Tornaterem

Sportcsarnok

8 000 Ft

21

4

672 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Nagykovácsi sportpálya

A kinti edzések és mérkőzések színhelye, amelyet a nyári, őszi és téli hónapokban használunk.

Nagykovácsi Iskola tornaterme

A benti edzések és mérkőzések színhelye, amelyet a téli időszakban használunk.

Amerikai Iskola füves pálya

A kinti edzések és mérkőzések színhelye, amelyet a nyári, őszi és téli hónapokban használunk.

Amerikai Iskola Tornaterem

A benti edzések és mérkőzések színhelye, amelyet a téli időszakban használunk.

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

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

Herold István

EKHO

168

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Edző

Fodor Attila

EKHO

168

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Edző

Kováts Szabolcs

EKHO

168

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Edző

Legiardi Róbert

EKHO

168

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

Egyéb

Dr. Hesz Márton

EKHO

168

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése
Dr. Hesz Márton

Indoklás
Több mint 80 fős egyesületünk számára a kapusedző kiemelt fontosságú, ezért döntöttünk egy kapusedző, Dr. Hesz Márton
foglalkoztatása mellett.

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

Herold István

Egyéb

U11

42

11

Fodor Attila

Egyéb

U13

42

21

Kováts Szabolcs

Egyéb

U9

42

33

Legiardi Róbert

UEFA B

U7

42

15
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 832 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

5 460 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

10 800 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

20 292 000 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)

18 218 789 Ft

186 589 Ft

253 517 Ft

18 658 895 Ft

2 073 211 Ft

20 545 517 Ft

20 732 106 Ft

2015-09-25 14:55
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-09-25 14:55
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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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

48 692 Ft

48 692 Ft

24 346 Ft

73 038 Ft

Utánpótlás-nevelés

253 517 Ft

375 392 Ft

186 589 Ft

440 106 Ft

Összesen

302 209 Ft

513 144 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

2015-09-25 14:55
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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: Nagykovácsi, 2015. 09. 25.

2015-09-25 14:55

19 / 25

be/SFPHPM01-10632/2015/MLSZ
Nyilatkozat 2
Alulírott Fodor Attila (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: Nagykovácsi, 2015. 09. 25.
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be/SFPHPM01-10632/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2015-09-25 14:55

21 / 25

be/SFPHPM01-10632/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 01:22:18

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:
2015-04-30 01:22:41

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: 3
Utolsó feltöltés:
2015-09-16 15:40:24

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 11:41:32

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 13:36:09

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 11:53:38

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: 2
Utolsó feltöltés:
2015-09-16 15:51:18

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Nagykovácsi, 2015. 09. 25.
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be/SFPHPM01-10632/2015/MLSZ
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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

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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be/SFPHPM01-10632/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

2 361 561 Ft

24 346 Ft

48 692 Ft

2 434 599 Ft

1 043 399 Ft

3 453 652 Ft

3 477 998 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 361 561 Ft

24 346 Ft

48 692 Ft

2 434 599 Ft

1 043 399 Ft

3 453 652 Ft

3 477 998 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

18 218 789 Ft

186 589 Ft

253 517 Ft

18 658 895 Ft

2 073 211 Ft

20 545 517 Ft

20 732 106 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

20 580 350 Ft

210 935 Ft

302 209 Ft

21 093 494 Ft

3 116 610 Ft

23 999 169 Ft

24 210 104 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFPHPM01-10632/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (12 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
nsse_alairasi_cimpeldany_1430349750.pdf Szerkesztés alatt, 403 Kb, 2015-04-30 01:22:30)
d0c68fd21c37764d9f2062130c17e1e60f1bfb873840fe55d23cbc6720060ade
nsse_meghatalmazas_alairashoz_1430349761.pdf Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2015-04-30 01:22:41)
dcef6d833714a493c1aa408aa32b7d9ddf41a8039561a2c36d47085b4e8d7d85
Egyéb dokumentumok
up_diplomak_1430393319.pdf Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2015-04-30 13:28:39) 304f39b949787efcce519f6e1cc065f689b766307b1679a6532b6da10a60d45b
nsse_foci_tervezo_1430393769.pdf Szerkesztés alatt, 731 Kb, 2015-04-30 13:36:09) 87baf6a87fe4e0efdf4cde086f6e8ccc8c340031494c089aeb913a3557f3cf30
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
nsse_torvenyszeki_kivonat_1430349738.pdf Szerkesztés alatt, 447 Kb, 2015-04-30 01:22:18)
0ce3ae0d5eac21d5b142ab13a84532b71b9256a891937f12601bcd2b66102f1f
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasi_dijak_nagykovacsi_labdar_1430386892.pdf Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2015-04-30 11:41:32)
0919b64dddedbf80824df4192671a4a796a909d22a08fba316b4f1923a848bb6
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nsse_nav0_elfogado_1430349856.pdf Szerkesztés alatt, 7 Kb, 2015-04-30 01:24:16)
18673f3c9d852dc6d24b259921bb886e70f0b08a0ed7d4df2ae2b29ca0132da7
nsse_nav0_bejelento_1430349864.pdf Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2015-04-30 01:24:24)
816d60ecd332fbc9c6fa36b5a452bfeb5812ad6ed2af9cb678d8f93a3298f06b
nsse_nav0_1442410824.pdf Hiánypótlás melléklet, 90 Kb, 2015-09-16 15:40:24) 1f3e1e96bc1900ee291f10d3f093111439add46666e65600621ccf8b826e0853
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
nem_relevans_1430387618.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-30 11:53:38) d09610ead8f96a8daf90b5b549a153dd8937cb3a476f61162c2809d47008dec8
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
nem_relevans_1430387635.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-30 11:53:55) d09610ead8f96a8daf90b5b549a153dd8937cb3a476f61162c2809d47008dec8
fejlesztes_melleklet_1442411478.pdf Hiánypótlás melléklet, 77 Kb, 2015-09-16 15:51:18)
770901b69d52435a53ca224041bdd986dedf6ce922959d5682f79c271e20a137
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