
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Mádi Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  Mádi FC

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nem releváns  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  2652

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei I. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18427314-1-05

Bankszámlaszám  55800123-10127319-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3909  Város  Mád

Közterület neve  Rákóczi  Közterület jellege  utca

Házszám  19  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  3909  Város  Mád

Közterület neve  Batthyány  Közterület jellege  út

Házszám  26  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 426 85 23  Fax  

Honlap  http://madfc.atw.hu/  E-mail cím  palombiimre1966@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Palombi Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 426 85 23  E-mail cím  palombiimre1966@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Palombi Imre +36 20 426 85 23 palombiimre1966@gmail.com

2017/18 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.

mádi sport telep Nagy f.p. 3909
mád
külterület
566/4

566/4 106/64 Saját 30 0 Ft 12
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 3,6 MFt 3,6 MFt 7,6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 94,695549 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 9,4657 MFt 9,4657 MFt 9,4657 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 13,0657 MFt 13,0657 MFt 111,761249 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 3,6 MFt 3,6 MFt 7,6 MFt

Anyagköltség 1 MFt 1 MFt 2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 4,6 MFt 4,6 MFt 9,6 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)

1 527 170 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

19 366 337 Ft 339 339 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Mádon a labdarúgás gyökerei az 1930-as évek elejére nyúlnak vissza, amikor is a szomszédos községekkel meghívásos alapon oda-vissza játszottak a futball helyi szerelmesei. 1934-ben
alakult a ’’ Hegyalja’’ Sportkör, amely több községgel közösen próbált labdarúgó csapatot működtetni, de rövid idő után megszűnt az egyesület. A Hegyalja SK feloszlása után a Levente
Egyesület labdarúgó csapata játszott alkalomszerűen meccseket, évente 2-3 alkalommal. 1948-ban alakult meg a Mádi Egyetértés Sport Egyesület, 1949-ben jött létre a Mádi Bányász SE, a
Mád FC jogelődje. A kezdetek fontos öröksége a futballpálya, a korábbi Andrássy major területén, nagyjából ott, ahol a napjainkban használt létesítmény is elhelyezkedik. Az egyesület
szervezeti rendszere egyszerű, átlátható: Palombi Imre (elnök), Tatárka József (szakosztályvezető), elnökségi tagok: Laczkó Zoltán, Gubányi László. A klubot - a bevételek 98%-ának
biztosításával - az önkormányzat működteti és tartja fent, költségvetésünk több mint 50%-át folyamatosan utánpótlásképzésre fordítjuk. A klubban U7,U9,U11,U13,U16 és U19 korosztályokkal
foglalkozunk, közel 100 fiúval és lánnyal, akiknek egy része egyenlőre nem rendelkeznek versenyengedéllyel. Többségükben az utánpótlás-nevelés újjászervezésével összhangban az elmúlt
években igazoltuk le.Nagy részben jelen programnak is köszönhetően felnőtt csapatunkban is egyre nagyobb szerepet kapnak saját nevelésű játékosaink, számuk már a csapat egyharmadát
teszi ki. A korcsoportban átlagosan hetente kétszer edzenek a csapatok, összesen 3 órát/hét/korcsoport edzésidővel. A Bozsik programban nevelkedő gyerekekkel egy edző foglalkozik, míg a
többi korosztálynak saját edzője van. Az alsóbb korosztályok az OTP-MOL Bozsik program állandó résztvevői, a felsőbb korosztályok pályán elért eredményei a bajnokságok alsó-közép
mezőnyében kvalifikált csapatainkat. Valamennyi korosztály - beleértve a felnőtt és az utánpótlás csapatokat illetve az iskolai foglalkozásait is - a Mád sporttelepet használja amelynek
tulajdonosa és fenntartója a Mád Község Önkormányzat. A sporttelep 566/4 hrsz nyilvántartott, mérete 250m x 600m, 2 db szabályos méretű futballpálya kiszolgáló létesítményekkel. A
létesítményt folyamatosan próbáljuk fejleszteni, melynek részeként idén is többféle bővítést szeretnénk végrehajtani. 

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

Ingatlan beruházásunkat az elmúlt időszak jó teljesítménye teszi szükségessé. 2016 - 2017-es bajnoki évben a Mád FC felnőtt csapata jó úton halad, hogy kiharcolja az NB-III-as szereplést.
Jelenleg 4 fordulóval bajnokság vége előtt 7 ponttal vezetjük a bajnokságot. A Magyar Labdarúgó Szövetséghez beadtuk az NB- III-as licenc kérelmünket. Helyszíni ellenőrzés alkalmával derült
ki, hogy öltöző épületünket bővíteni kell, mivel nem rendelkezünk orvosi szobával, gyúró szobával, női bírói öltözővel, hangszigetelt stúdióval, elektromos eredményjelzővel. Tovább ki kell
alakítanunk hazai és vendég szurkolói beléptetéshez pénztárt, akadálymentesített mosdó helyiséget, és büfét is építenünk kell. A beruházás alkalmával kialakításra kerülnek további öltözők is
ami nagyban hozzájárul utánpótlás nevelésünkhöz. A pályázatunk kedvező elbírálása esetén a beruházás egy éven belül megvalósulna. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A szövetség sportági stratégiájával összhangban mi is növelni kívánjuk a helyi labdarúgók számát. A tömegesítésben alapvetően ebben az idényben kívánjuk elérni, hogy a hobbi szinten
futballozó fiatalokból minél többet leigazoljuk és versenyeztessünk és a nemrég alapult akadémiánk által még több gyereket magunkhoz csábítsunk. Ezért 10-20%-os létszám bővüléssel
számolunk. A következő években szinten akarjuk tartani a létszámot, ami a mi feltételeink között komoly eredménynek számítana. Célunk, hogy minden korosztályban legalább 20 gyerekkel
tudjuk foglalkozni. A minőségi képzés feltétele a megnövelt edzés idő és intenzív edzések. Erre csak a tervezett sportlétesítmény fejlesztés megvalósulása esetén nyílik lehetőség, ezért is
nagyon fontos, hogy terveink megvalósulhassanak. Célunk, hogy közeljövőben egy gyermek lány csapatot is felállítsunk, ehhez már toborozzuk a lányokat és egy fiók csapatot is szeretnénk
létrehozni, hogy minél több labdarúgót tudjunk megtartani a labdarúgásban. Edzőtábort nem szervezünk, de minden nyáron tartunk egy egyhetes, napközis jellegű focitábort a gyerekeknek.
Tavaly közel százan vettek rajta részt. Idén ezt szeretnénk egy meghívásos tornával összekombinálni, ez jelenleg tervezés alatt van. Ez a nyári esemény egyben az egyik leghatékonyabb
toborzó rendezvényünk is. Az edzői létszámban nem tervezünk változást, mindenhol képzett, szakedzőink vannak. Ha sikerül létrehoznunk a lány csapatot, természetesen számunkra
szükséges lesz egy új edző alkalmazására. Az utánpótlás fejlesztési céljaink megvalósításához ebben az évben a sportfelszerelések, eszközök beszerzésére költünk a legtöbbet. Szeretnénk
pótolni a kopott, elhasználódott felszereléseket, illetve a kapu hálókat. 

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

Céljaink szorosan kapcsolódnak a Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiai céljához. Lehetőségeinkhez képest növelni akarjuk a labdarúgók számát. Ebben az évben feltöltjük a szakosztálynál
hiányzó korosztályos csapatokat, igyekszünk minél több gyereket bevonni a versenyrendszerekbe. Erre remek lehetőséget kínáló induló akadémiánk. A későbbiekben a létszámot szinten
tartjuk. A sportoló gyerekek közül a legtehetségesebbeket igyekszünk a nálunk szerencsésebb helyzetben lévő élcsapatokhoz irányítani, így a mi munkák eredményeképpen is növekedhet a
magyar játékosok száma az élcsapatokban. Arra is törekszünk, hogy felnőtt csapatunkba a lehető legtöbb saját nevelésű labdarúgót építsük be, jelenleg a csapat egyharmadát már saját
nevelésű játékosok alkotják. A szövetségi stratégiai céljaival összhangban mi is azt szeretnénk elérni, hogy az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás- neveléssel
foglalkozó sport szakemberek. Habár az utánpótlásunkban többségében mádi gyerekek vannak, de a folyamatosan hirdetjük és propagáljuk a képzésünket a környező településeken is. A helyi
általános iskolával kötöttünk egy együttműködési megállapodást, melyet környező településeink iskoláival is tervezünk. Fontosnak tartjuk a versenyeztetéshez szükséges sportruházati, a
képzéshez tartozó sporteszközök beszerzését, amik javíthatják a képzés minőségét, a versenyeztetés feltételit és ösztönzőleg hatnak gyerekekre. 

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

Mád jelenleg nem az ország legjobban prosperáló vidéke. Számos társadalmi, gazdasági problémával küzd közösségünk. A nehéz helyzetben lévő családoknak, gyerekeknek egyesületünk
nyújthat egy kis örömet a labdarúgás. Utánpótlás-nevelés rendszerünkben néhány gyermek csak tőlünk kaphatja meg azt, ami otthon esélye sincs megkapni. A labdarúgás révén a hátrányos
helyzetű társadalmi rétegek számára is biztosítunk felemelkedési lehetőséget. A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk el, a térségben több
hátrányos helyzetű gyermeknek segítünk sportolási szándékában. Klubunk a családok számára kínál vonzó szolgáltatást, ahol a mádi gyerekek fizikai képzést, de ezen felül nevelést,
közösséget is kapnak. Mindezek a tényezők élhetőbbé, értékesebbé teszi a város életét, összekovácsolja, integrálja az itt élőket. Utánpótlás rendszerünkben komoly vidékfejlesztési,
közösségépítési és helyi megtartó erejű hatása van. Célunk, hogy a gyerekek kiskorukban családi környezetben nevelkedjenek, de kapjanak megfelelő futballképzést, amit szakmailag és
erőforrásokkal is támogatunk. A társasági adón keresztüli sporttámogatások hatósági engedélyeztetési folyamatában megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Labdarúgó Szövetség
törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a helyi adottságokra alkalmazzuk, így építő kövei vagyunk és leszünk a magyar labdarúgásnak. Az önkormányzat segítsége, a helyi
vállalkozók támogatása és a programok beérése garantálják, hogy hosszú távon is vonzó marad, hogy a pályázatunkhoz kapcsolódó önerő megteremti a fejlesztések elvégzéséhez.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 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 Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Berendezési eszköz öltöző pad db 38 33 400 Ft 1 269 200 Ft

Berendezési eszköz fogas méter 40 10 200 Ft 408 000 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe db 3 35 000 Ft 105 000 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény db 2 44 350 Ft 88 700 Ft

Berendezési eszköz fogas db 1 21 600 Ft 21 600 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény db 1 94 800 Ft 94 800 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény db 1 16 400 Ft 16 400 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe db 1 23 800 Ft 23 800 Ft

Berendezési eszköz öltöző szekrény db 1 68 900 Ft 68 900 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe db 1 35 000 Ft 35 000 Ft

Berendezési eszköz asztal bírói öltözőbe db 1 35 000 Ft 35 000 Ft

2 166 400 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

öltöző pad A felépült sportcsarnokban lévő öltözők berendezési tárgya

fogas A felépült sportcsarnokban lévő öltözők berendezési tárgya. Egysége folyóméter.

asztal bírói öltözőbe A felépült sportcsarnokban lévő öltözők berendezési tárgya. 120x60x75

öltöző szekrény A felépült sportcsarnokban lévő öltözők berendezési tárgya. Az edzői iroda irattartó szekrénye.

fogas A felépült sportcsarnokban lévő öltözők berendezési tárgya. Az edzői iroda felszerelése.

öltöző szekrény A felépült sportcsarnokban lévő öltözők berendezési tárgya. Üvegvitrines orvosi szekrény.

öltöző szekrény A felépült sportcsarnokban lévő öltözők berendezési tárgya. Iroda irattároló.

asztal bírói öltözőbe A felépült sportcsarnokban lévő öltözők berendezési tárgya. 100x40x60

öltöző szekrény A felépült sportcsarnokban lévő öltözők berendezési tárgya

asztal bírói öltözőbe A felépült sportcsarnokban lévő öltözők berendezési tárgya. 75x120x65

asztal bírói öltözőbe A felépült sportcsarnokban lévő öltözők berendezési tárgya. 65x100x60

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

1 511 898 Ft 15 272 Ft 0 Ft 1 527 170 Ft 654 502 Ft 2 166 400 Ft 2 181 672 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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)

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás 2018-01-31 2018-06-30 2018-06-30 6 074 359 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás 2018-01-31 2018-06-30 2018-06-30 14 988 235 Ft

Pálya-
infrastr.
bőv.

öntözőrendszer kiépítése 2018-02-28 2018-06-30 2018-06-30 6 070 600 Ft

27 133 194 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

biztonsági beruházás Régi külső kerítés teljes bontása.

biztonsági beruházás Kerítés építése a sporttelep körül.

öntözőrendszer kiépítése A center pálya öntözésének hatékonysága új öntözőrendszer kiépítését igényli.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás Nagy f.p. 3909
Mád
Belterület
1

566/4 Nem
releváns

Saját

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás Nagy f.p. 3909
Mád
Belterület
1

566/4 Nem
releváns

Saját

Pálya-infrastr.
bőv.

öntözőrendszer
kiépítése

Nagy f.p. 3909
Mád
Belterület
1

566/4 Pályaméret 106x67 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2017/18 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

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

Igen

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcím 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. 18 833 335 Ft 193 663 Ft 339 339 Ft 19 366 337 Ft 8 299 859 Ft 27 472 533 Ft 27 666 196 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 Mád FC U9 14 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 Mád FC U7 12 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 Mád U19 19 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 MÁD FC U16 15 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U14 MÁD FC U14 15 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U13 Mád FC U13 15 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 Mád FC U11 14 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

473405 MOTKÓ BENJAMIN NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT. 2015-08-05 15%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz
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Férfi

Mád FC U9 (N) U9 14 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Mád FC U7 (N) U7 12 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Mád U19 (N) U19 19 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

MÁD FC U16 (N) U16 15 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

MÁD FC U14 (N) U14 15 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

Mád FC U13 (N) U13 15 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

Mád FC U11 (N) U11 14 fő Bozsik Egyesületi Program 500 000 Ft

MOTKÓ BENJAMIN (V) 473405 2015-08-05  Nyíregyházi sportcentrum nonprofit kft. + 15%

 Támogatás összesen 8 000 000 Ft

 Bónusz összesen 1 200 000 Ft (+ 15%)

 Teljes elvi támogatás 9 200 000 Ft

 Férfi 9 200 000 Ft

Elvi támogatás 9 200 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz labda db 100 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 8 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 4 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz sorfal db 2 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 86 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 172 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához db 86 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés sípcsontvédő db 86 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 86 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter db 2 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz kapu 7x2 méter db 2 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz labdatartó háló db 10 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 10 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés cipő teremhez db 60 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés utazómelegítő db 86 0 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

2017/18 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)

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

2017/18 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 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 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 0 Ft
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2017/18 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-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

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-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 utófinanszírozott 339 339 Ft 388 013 Ft 193 663 Ft 533 002 Ft

Összesen 339 339 Ft  533 002 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi
utófinanszírozott

SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ELŐKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGE,PROGRAM MEGVALÓSÍTÁS KÖLTSÉGE,ADATSZOLGÁLTATÁSI ÉS JELENTÉSI
KÖTELEZETTSÉG KÖLTSÉGE
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Mád, 2018. 10. 10.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Palombi 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 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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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: Mád, 2018. 10. 10.

be/SFPHP01-17077/2017/MLSZ

2018-10-10 09:07 22 / 28



NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Palombi Imre (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Mádi Football Club (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Mádi Football Club (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: önkormányzati támogatás

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látvány-
csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☑gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Mád, 2018. 10. 10.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző
foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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)

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Mád, 2018. 10. 10.
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 3 7 133%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 3 7 133%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 1 2 100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 80 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 19 22 16%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 15 20 33%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U7 fő 12 15 25%

U9 fő 14 16 14%

U13 fő 15 20 33%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 20 345 233 Ft 208 935 Ft 339 339 Ft 20 893 507 Ft 8 954 361 Ft 29 638 933 Ft 29 847 868 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 511 898 Ft 15 272 Ft 0 Ft 1 527 170 Ft 654 502 Ft 2 166 400 Ft 2 181 672 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 18 833 335 Ft 193 663 Ft 339 339 Ft 19 366 337 Ft 8 299 859 Ft 27 472 533 Ft 27 666 196 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 20 345 233 Ft 208 935 Ft 339 339 Ft 20 893 507 Ft 8 954 361 Ft 29 638 933 Ft 29 847 868 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (72 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)

alairasicimpeldany2_1505118437.pdf (Szerkesztés alatt, 233 Kb, 2017-09-11 10:27:17) 08421593236341a2cbd9e9e5e4d85ca2635251a61e417048ef42810d07d9b679

alairasicimp_1493736529.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2017-05-02 16:48:49) 1dafb5dee7e3817c39ea4930d5a5684f3325fa60399a013de3c9503619f8b553

alairasicimpeldany_1520324992.pdf (Hiánypótlás melléklet, 242 Kb, 2018-03-06 09:29:52) e0badf7437e3c823b32cba5344bc145a0fc5a5ea13e796f0ef4be18861f269ca

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

arajanlatfelburkolas_1518081913.pdf (Hiánypótlás melléklet, 244 Kb, 2018-02-08 10:25:13) 300d33931709c76a9c17519750eddcc8e06ae19a8fe15bc0d2a2e95fc2c74dfc

arajanlatparkolokialakitas_1518081931.pdf (Hiánypótlás melléklet, 441 Kb, 2018-02-08 10:25:31) dcb4650d8294c01f6ef033fccfad911e0ae39b17fbea19a5d74ecba1ee9302b7

arajanlatsportcsarnokbutor_1518081939.pdf (Hiánypótlás melléklet, 362 Kb, 2018-02-08 10:25:39) b281221058ae9e1a441247da1e4482b639290879b390481a1007f7b6eaacf797

arajanlattereprendezesimunka_1518081950.pdf (Hiánypótlás melléklet, 372 Kb, 2018-02-08 10:25:50) 16369cfc9b3c7c236bb946904757dc1abda982db9f922b196a6b7bd22fb21943

arajanlattereprendezesimunka_151808_1520328770.pdf (Hiánypótlás, 372 Kb, 2018-03-06 10:32:50) 16369cfc9b3c7c236bb946904757dc1abda982db9f922b196a6b7bd22fb21943

arajanlatsportcsarnokbutor_15180819_1520328774.pdf (Hiánypótlás, 362 Kb, 2018-03-06 10:32:54) b281221058ae9e1a441247da1e4482b639290879b390481a1007f7b6eaacf797

arajanlatparkolokialakitas_15180819_1520328778.pdf (Hiánypótlás, 441 Kb, 2018-03-06 10:32:58) dcb4650d8294c01f6ef033fccfad911e0ae39b17fbea19a5d74ecba1ee9302b7

arajanlatfalburkolas_1518081913_1520328791.pdf (Hiánypótlás, 244 Kb, 2018-03-06 10:33:11) 300d33931709c76a9c17519750eddcc8e06ae19a8fe15bc0d2a2e95fc2c74dfc

nyilatkozatfinansz_14937421051_1520328824.pdf (Hiánypótlás, 46 Kb, 2018-03-06 10:33:44) 7122f06de4dce70af42dcb46348867a9799577cb655c2d8a3a550446cd4549fc

nyilatkozatfinansz_1493742105.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2017-05-02 18:21:45) 7122f06de4dce70af42dcb46348867a9799577cb655c2d8a3a550446cd4549fc

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nyilatkozatsportpalyahasznalata_151_1520328630.pdf (Hiánypótlás, 143 Kb, 2018-03-06 10:30:30) 5101992a9e5f0c8ba116008196e1826a709cbd293bc853a3a3e4c668082e018c

nyilatkozatsportpalyahasznalata_1518510244.pdf (Hiánypótlás melléklet, 143 Kb, 2018-02-13 09:24:04) 5101992a9e5f0c8ba116008196e1826a709cbd293bc853a3a3e4c668082e018c

nyilatkozathasznositasrol_1493742091.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-05-02 18:21:31) cfe3c98270d958bbba4e1142e75aa07dbe85182d5fac740960421fa4ee79bb69

Egyéb dokumentumok

arajanlatfalburkolas_1520327484.pdf (Hiánypótlás, 244 Kb, 2018-03-06 10:11:24) 300d33931709c76a9c17519750eddcc8e06ae19a8fe15bc0d2a2e95fc2c74dfc

arajanlatpalyauvegfal_1520327500.pdf (Hiánypótlás, 380 Kb, 2018-03-06 10:11:40) d1444a28a638461c41f0b78265d701dfb00ea88208ad9322aa0811c6cf2ab44a

arajanlatparkolokialakitas_1520327508.pdf (Hiánypótlás, 441 Kb, 2018-03-06 10:11:48) dcb4650d8294c01f6ef033fccfad911e0ae39b17fbea19a5d74ecba1ee9302b7

arajanlattereprendezesimunka_1520327520.pdf (Hiánypótlás, 372 Kb, 2018-03-06 10:12:00) 16369cfc9b3c7c236bb946904757dc1abda982db9f922b196a6b7bd22fb21943

arajanlatsportcsarnokbutor_1520327539.pdf (Hiánypótlás, 362 Kb, 2018-03-06 10:12:19) b281221058ae9e1a441247da1e4482b639290879b390481a1007f7b6eaacf797

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozattarsa_1493737630.pdf (Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2017-05-02 17:07:10) bbb7b80e71b999f2ad7e19076412a4adc0fc15bc018b2f3738054eb9599fe31f

emminyilatkozat_1520328249.pdf (Hiánypótlás, 135 Kb, 2018-03-06 10:24:09) bbb7b80e71b999f2ad7e19076412a4adc0fc15bc018b2f3738054eb9599fe31f

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

cegkivonat2_1505118423.pdf (Szerkesztés alatt, 652 Kb, 2017-09-11 10:27:03) f8a38e05a6edfb02dfeece2ca3520cd91ff620faa54a8b0851924eeda685e3e6

kivonat_1493736505.pdf (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2017-05-02 16:48:25) 6e017c9d3c43d76a0c492c27ef146fd1a5ba5fd975a60fc6354a12d576d3268d

cegkivonat_1520324886.pdf (Hiánypótlás melléklet, 665 Kb, 2018-03-06 09:28:06) 8a6781f4110b4009edeadfcc36855dcd926739541b46f30bb3958a38cc2ff272

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

utalasibizonylat_1505205182.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2017-09-12 10:33:02) 58e35dfb3589adf30014a4ec75cfc169c8be0e3ae735340755925ff06b593f78

atutalasibizonylat_1493736562.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2017-05-02 16:49:22) c70dbe13aee121822e242924dcb3b7cb957c745750a3d30b059479f28961af69

utalasibizonylat_1520328198.pdf (Hiánypótlás, 68 Kb, 2018-03-06 10:23:18) 58e35dfb3589adf30014a4ec75cfc169c8be0e3ae735340755925ff06b593f78

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

adoigazolas_1518081820.pdf (Hiánypótlás melléklet, 248 Kb, 2018-02-08 10:23:40) 8b4d962fa7cd744e3c4062c7786e3bfaff1a62df21805999534dad3009d4030d

koztartozasmentesseg2_1505118448.pdf (Szerkesztés alatt, 249 Kb, 2017-09-11 10:27:28) 4f8b17ecaf53cbb4cce6d797acdb426c8f10b0343532917db2c0a20f4b284cef

koztartozasment_1493736547.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2017-05-02 16:49:07) dc5ba90c797d8c383a936be2ce9ea9b17243c312586d91cf6b6c7bdb81398c91

adoigazolas_1520328113.pdf (Hiánypótlás, 248 Kb, 2018-03-06 10:21:53) 8b4d962fa7cd744e3c4062c7786e3bfaff1a62df21805999534dad3009d4030d

adoigazolas_1518510290.pdf (Hiánypótlás melléklet, 248 Kb, 2018-02-13 09:24:50) 8b4d962fa7cd744e3c4062c7786e3bfaff1a62df21805999534dad3009d4030d

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozatepeng_1493737687.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2017-05-02 17:08:07) 906b396f98a21599d27b1b5ce00771a29d38629764873c85f25da4b59d8823bd

hozzajarulonyilatkozat_1518510439_1520328451.pdf (Hiánypótlás, 162 Kb, 2018-03-06 10:27:31) 906fe4e140ee9b15098a0b53ee29ceae64a2fee514c386d7292b6967ac244858

hozzajarulonyilatkozat_1518510439.pdf (Hiánypótlás melléklet, 162 Kb, 2018-02-13 09:27:19) 906fe4e140ee9b15098a0b53ee29ceae64a2fee514c386d7292b6967ac244858

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

beruhazasnyilatkozata_1518081998.pdf (Hiánypótlás melléklet, 148 Kb, 2018-02-08 10:26:38) 703f19bc74f73caaedda21892778377b6b5617e7a30586d47ee2e3e155bc6e12

hozzajarulonyilatkozat_1518082009.pdf (Hiánypótlás melléklet, 162 Kb, 2018-02-08 10:26:49) 906fe4e140ee9b15098a0b53ee29ceae64a2fee514c386d7292b6967ac244858

nyilatkozatepeng_1493737656.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2017-05-02 17:07:36) 906b396f98a21599d27b1b5ce00771a29d38629764873c85f25da4b59d8823bd

hozzajarulonyilatkozat_1518510400_1520328426.pdf (Hiánypótlás, 162 Kb, 2018-03-06 10:27:06) 906fe4e140ee9b15098a0b53ee29ceae64a2fee514c386d7292b6967ac244858

hozzajarulonyilatkozat_1518510400.pdf (Hiánypótlás melléklet, 162 Kb, 2018-02-13 09:26:40) 906fe4e140ee9b15098a0b53ee29ceae64a2fee514c386d7292b6967ac244858

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

berletiszerzodes_1518081973.pdf (Hiánypótlás melléklet, 142 Kb, 2018-02-08 10:26:13) 4d31227762c6da654229c87fca7c5129703e9824cdc3d3ba97c21f59fd80188a
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nyilatkozatsportpalyahasznalata_1518082023.pdf (Hiánypótlás melléklet, 143 Kb, 2018-02-08 10:27:03) 5101992a9e5f0c8ba116008196e1826a709cbd293bc853a3a3e4c668082e018c

hozzajarulonyilatkozat_1518510268_1520328388.pdf (Hiánypótlás, 162 Kb, 2018-03-06 10:26:28) 906fe4e140ee9b15098a0b53ee29ceae64a2fee514c386d7292b6967ac244858

nyilatkozatsportpalyahasznalata_1518510256.pdf (Hiánypótlás melléklet, 143 Kb, 2018-02-13 09:24:16) 5101992a9e5f0c8ba116008196e1826a709cbd293bc853a3a3e4c668082e018c

berletiszerzodes_1518510261.pdf (Hiánypótlás melléklet, 142 Kb, 2018-02-13 09:24:21) 4d31227762c6da654229c87fca7c5129703e9824cdc3d3ba97c21f59fd80188a

hozzajarulonyilatkozat_1518510268.pdf (Hiánypótlás melléklet, 162 Kb, 2018-02-13 09:24:28) 906fe4e140ee9b15098a0b53ee29ceae64a2fee514c386d7292b6967ac244858

nyilatkozatonresz_1493736654.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2017-05-02 16:50:54) a5d8517b16eeb9f3cbb4959d342ad062c51f92ad81ca26e34fb1bbae2781c5ca

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

tulajdonilap_1518093515.pdf (Hiánypótlás melléklet, 445 Kb, 2018-02-08 13:38:35) 280fbf6c0dbcd3fc62685ef90bacfa9df7b1ea8a12f8457c6b41e4dce698d828

tulajdonilap_1520328401.pdf (Hiánypótlás, 445 Kb, 2018-03-06 10:26:41) 280fbf6c0dbcd3fc62685ef90bacfa9df7b1ea8a12f8457c6b41e4dce698d828

tulajdonilap_1493736670.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2017-05-02 16:51:10) 5d280298bc7cf702b89a4ae04bb3a5052d359e55a69db814488543fc8d9b8780

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

la_re_joszla_1505205152.pdf (Szerkesztés alatt, 324 Kb, 2017-09-12 10:32:32) 3f7fe055cb1bd9cdaab1b7baf065e65326cc1b8f34b7c555da9270d2b9b4038f

ontozorendszer_1505120094.pdf (Szerkesztés alatt, 160 Kb, 2017-09-11 10:54:54) 0e78d13fab843a82e217f75006b150629bef5a6458b8b98f186a48956b5d5a8d

keritesbontas_1505120100.pdf (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2017-09-11 10:55:00) ba34cfd7cc60d54063f1e116477f301056dd4e051f1389447b22e2c78416eee6

parkoloepites_1505120105.pdf (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2017-09-11 10:55:05) 2aa6a9d3e3e748fa5e0a075bf69090b59f9c467554f44bdcc7dbc455036cce90

ujkeritesepitese_1505120111.pdf (Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2017-09-11 10:55:11) 4233b957d6547992cfa9ce1cc41511943349e4bc63258b6e971b65c0d065eaa7

oltozoepites_1505120117.pdf (Szerkesztés alatt, 227 Kb, 2017-09-11 10:55:17) e81091ae8f1d0f118a8f957a1a64456e180975d5accb7ad45c1fc13a81b8365c

tereprendezes_1505120122.pdf (Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2017-09-11 10:55:22) 53e9d98bbf7b1686aa983faa10adc0cdfa1efb0cd576bb156112d8eec4444d17

madfoodbalclub1_1493737965.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2017-05-02 17:12:45) 553e3aceb9a5e3acae2a5f88c98f37de2fc29b2a972d5013305e948870eafad3

arajanlatfelburkolas_1518510194.pdf (Hiánypótlás melléklet, 244 Kb, 2018-02-13 09:23:14) 300d33931709c76a9c17519750eddcc8e06ae19a8fe15bc0d2a2e95fc2c74dfc

arajanlatparkolokialakitas_1518510203.pdf (Hiánypótlás melléklet, 441 Kb, 2018-02-13 09:23:23) dcb4650d8294c01f6ef033fccfad911e0ae39b17fbea19a5d74ecba1ee9302b7

arajanlatsportcsarnokbutor_1518510211.pdf (Hiánypótlás melléklet, 362 Kb, 2018-02-13 09:23:31) b281221058ae9e1a441247da1e4482b639290879b390481a1007f7b6eaacf797

arajanlattereprendezesimunka_1518510218.pdf (Hiánypótlás melléklet, 372 Kb, 2018-02-13 09:23:38) 16369cfc9b3c7c236bb946904757dc1abda982db9f922b196a6b7bd22fb21943

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

la_re_joszla_1505205166.pdf (Szerkesztés alatt, 324 Kb, 2017-09-12 10:32:46) 3f7fe055cb1bd9cdaab1b7baf065e65326cc1b8f34b7c555da9270d2b9b4038f

ontozorendszer_1505120132.pdf (Szerkesztés alatt, 160 Kb, 2017-09-11 10:55:32) 0e78d13fab843a82e217f75006b150629bef5a6458b8b98f186a48956b5d5a8d

keritesbontas_1505120136.pdf (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2017-09-11 10:55:36) ba34cfd7cc60d54063f1e116477f301056dd4e051f1389447b22e2c78416eee6

parkoloepites_1505120141.pdf (Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2017-09-11 10:55:41) 2aa6a9d3e3e748fa5e0a075bf69090b59f9c467554f44bdcc7dbc455036cce90

ujkeritesepitese_1505120165.pdf (Szerkesztés alatt, 165 Kb, 2017-09-11 10:56:05) 4233b957d6547992cfa9ce1cc41511943349e4bc63258b6e971b65c0d065eaa7

oltozoepites_1505120170.pdf (Szerkesztés alatt, 227 Kb, 2017-09-11 10:56:10) e81091ae8f1d0f118a8f957a1a64456e180975d5accb7ad45c1fc13a81b8365c

tereprendezes_1505120179.pdf (Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2017-09-11 10:56:19) 53e9d98bbf7b1686aa983faa10adc0cdfa1efb0cd576bb156112d8eec4444d17

madfoodbalclub1_1493737994.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2017-05-02 17:13:14) 553e3aceb9a5e3acae2a5f88c98f37de2fc29b2a972d5013305e948870eafad3
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