
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve  JSMA

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

Gazdálkodási formakód  569

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  18136610-1-41

Bankszámlaszám  10300002-10439499-49020017

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1037  Helység  Budapest

Út / utca  Máramaros köz  Házszám  4

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1037  Helység  Budapest

Út / utca  Hauszman Alajos utca  Házszám  5

Telefon  +36 30 512 96 58  Fax  +36 30 512 96 58

Honlap  www.jsma.hu  E-mail cím  mafc@eik.bme.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Szegő Péter

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Képviselő

Mobiltelefonszám  +36 30 512 97 20  E-mail cím  toth.gabor2@sport.ujbuda.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tóth-Császár Gábor +36 30 512 97 20 toth.gabor2@sport.ujbuda.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Gabányi László Sporttelep önkormányzat Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 96 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2012-02-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2012-02-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  2012-02-01

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

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

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

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 4,859 MFt 5,1 MFt 5,76 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6,105 MFt 6,8 MFt 6,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 61,2 MFt 128 MFt 140,23 MFt

Egyéb támogatás 3,702 MFt 4,2 MFt 5,1 MFt

Összesen 75,866 MFt 144,1 MFt 157,29 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

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

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 3,934 MFt 4,52 MFt 7,46 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 4 MFt 3,859 MFt 5,823 MFt

Összesen 7,934 MFt 8,379 MFt 13,283 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0,2 MFt 0,3 MFt 0,4 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)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

115 546 164 Ft 2 310 923 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

54 169 033 Ft 1 083 381 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 2 312 436 Ft 46 249 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány, egy olyan hosszú múltra visszatekinthető társadalmi szervezet, amelynek legfőbb célja, hogy egészséges életmódra
neveljen, illetve igyekszik részt venni olyan tevékenységekben, amelyek felújításra szoruló sportinfrastruktúrát hívatottak fejleszteni. Sportinfrastruktúra fejlesztése
elengedhetetlen feltétele a sportág fejlesztéséhez, illetve annak népszerűsítéséhez. A célcsoportról elmondható, hogy közéjük tartozik minden kosárlabda sportot
kedvelő, és aktívan űző személy, aki megfelelő, felújított környezetben kíván sportolni. A fejlesztés sikerességével tehát javul a létesítmény állapota, csökkennek a
fenntartási költségek és vélhetően növekszik azoknak a száma, akik igénybe veszik a nyújtott szolgáltatásokat. Növekvő sportolói létszámnak köszönhetően a egyre
többen fognak rendszer testmozgásban részt venni, így egészségük is javulhat. Alapítványunk fontosnak tartja minél több ember bevonását a sportágba, ezzel
növelve a szabadidősportot űzők számát. 

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

A látványsportok közül a kosárlabda egyre inkább kezd népszerűbbé válni. A lokálpatriotizmus miatt azonban a vidéki városokban jöttek létre csapatok. A fővárosban
és környékén azonban sajnálatos módon az ilyen szerveződés szinte kimaradt, pedig az utánpótlás biztosítása érdekében nagyszerű lehetőséget aknáz ki Budapest
és környékének lakossága. Azonban ezt a hiányosságot felismerve az újbudai Gabányi László sportcsarnok próbál lehetőséget kínálni a környékbeli fiatalok számára,
hogy a kosárlabda által nyújtott örömöket kiélvezhessék. Egyszerű megközelíthetősége miatt könnyedén elérhetővé válik minden sportolni vágyó számára. Ennek
érdekében a meglévő létesítmény felújításának IV. ütemét kívánják végrehajtani. A felújítási munkák és sportszakmai átalakítások vonzóbbá és biztonságosabbá
tehetik a meglévő környezetet. Különböző tételcsoportok fedezése megvalósíthatóvá válhat a programmal nyert támogatással. A következő tételek szerepelnek a
2015/16-os időszakban a sportcsarnok- és létesítmény fejlesztési listán: Kimaradt részek 2015/2016 6 983 567 Ft, Mobil lelátó 41 048 464 Ft, Parkoló 40 238 998 Ft,
Edzőterem 75 759 261 Ft, Őrmező iskola 56 909 543 Ft, Fóliázás 1 524 000 Ft. A folyamatban lévő felújítási munkák megkezdett szakaszainak lezárása után
következik a mobil lelátó megépítése. A parkoló kialakítása, bővítése szükséges a sportrendezvények látogatói számára. Az edzőterem kialakítása, szintén a
sportolók jobb felkészülését, a hatékonyabb edzésmunkát segítik. A folyamatban lévő munkák része a fóliázásnál szereplő összeg is. Az Őrmezei Általános Iskolában,
a tervezett parketta felújítás a minőségi sportszakmai munkát hivatott segíteni, a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama 2015.07.01-2016.06.30. Az egyes beszerzések, fejlesztések a következő ütemezés szerint valósulnak meg: - Sporteszközök, felszerelések:
2015. szeptember, 2016. január. - Egyéb tárgyi eszközök: 2016. január. - Az utánpótlás-neveléshez kapcsolódó személyszállítási és bérleti díjakat érintő költségek a
szezon menetrendjéhez igazodva, folyamatosan merülnek fel. - A betervezett bér kifizetése egyenlő összegekben, havi ütemezéssel történik. - Az ingatlan beruházás,
a sportcsarnok felújítás, átépítés IV. szakasza, a terveknek megfelelően, folyamatosan valósul meg a sportfejlesztési program keretében. 

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

A program elemei összhangban vannak a Magyar Kosárlabda Szövetség stratégiai céljaival. Ennek megfelelően a kosárlabda sportág népszerűsítése rendkívül
fontos célkitűzés, hiszen az elmúlt időszakot vizsgálva szomorú a kép, így ezt mindenképpen meg kell változtatni. Az utánpótláskorú játékosok számának növelése
tehát létfontosságú kérdés, amelyhez eszközök, megfelelő körülmények szükségesek. Ehhez kapcsolódik az egészséges életmód és a megfelelő testmozgás. Fontos
még a piacképes bér biztosítása, hiszen az edzők munkáján rendkívül sok múlik, így megfelelő motivációval kell rendelkezniük. Fontos célkitűzés még a
szabadidősport népszerűsítése is, hiszen a versenysporton túl a szurkolói és sportolói bázis fontos pillére ez. Rendezvények, sportesemények rendezésével ez
megfelelően megvalósulhat és hatékonyan fenntartható. A szakszövetség és az egyesület stratégiája tehát sok ponton egymáshoz, összhangban van. Az elmúlt évek
tendenciáit figyelembe véve sajnos csökkent mind az eredményesség, mind pedig a létszám, így ezeket a célkitűzéseket csak akkor lehet hatékonyan végrehajtani,
ha közösen, összehangoltan történnek. 

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

Társadalmi szempontból kiemelkedő, hogy egyre többen választják a testmozgást, valamint az aktív szabadidős elfoglaltságot. Ez számos olyan pozitív hatást
indukál, amely hosszú távú eredményeket honosít meg. Amennyiben egyre többen sportolnak, úgy növekszik az általános egészségi állapot, illetve annál nagyobb
teher kerül le az egészségügy válláról. Társadalmi szempontból kialakulhatnak megfelelő közösségek, ahol a kommunikációs csatornák is kiemelkedően működnek.
Így az érintettek egy olyan közösségbe szervezősnek, amely egy ideális társadalom alapkövei. Persze ki kell emelni, hogy előfordulhat, hogy nem kíván megfelelő
számú személy sportolni, ami pedig veszélybe sodorja a sportág fennmaradását és már rövidtávon ellehetetleníti az egyesületeket. Fontos tehát, hogy egy-egy
társadalmi csoportban minél több fő kerüljön bevonásra, a kosárlabda űzésére, általuk terjedhet tovább a jó hírnév és a sportág szeretete. Hatékonyan fel kell tehát
lépni, a passzív szabadidős elfoglaltság ellen, mert súlyos ára lehet annak, ha a testmozgás és a fizikai és szellemi hatások háttérbe szorulnak. Gazdasági hatásként
kiemelkedő az anyagi forrás, amelyet jelen pályázat nyújt. A program sikeressége a sportszergyártókra is kedvező hatással van, hiszen megnövekszik a kereslet az
általuk forgalmazott árucikkek iránt, így nő az ő árbevételük. Ennek hatására tehát erősödik a sportgazdaságtan, ami pedig számos pozitív, eddig fel nem tárt hatást
rejt magában. Amennyiben sikerül megfelelően népszerűsíteni a kosárlabda tevékenységet úgy növekszik a létszám, és ez által a tagdíjból származó bevétel is.
Kockázatként ki kell emelni azt az eshetőséget, amikor nem akad megfelelő számú támogató ahhoz, hogy a programban létrehozandó fejlesztések megfelelően
megvalósuljanak.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

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 - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEF Kimaradt részek 2015/2016 2015-07-01 2016-05-31 2015-06-30 6 983 567 Ft

TEF Mobil lelátó 2015-07-01 2016-05-31 2015-06-30 41 048 464 Ft

TEF Parkoló 2015-07-01 2016-05-31 2015-06-30 40 238 998 Ft

TEF Őrmező iskola - tornaterem felújítás 2015-07-01 2016-05-31 2015-06-30 56 909 543 Ft

TEF Fóliázás 2015-07-01 2016-05-31 2015-06-30 1 630 858 Ft

TEF 4 darab forgó színes lámpatest 2015-07-01 2016-05-31 2015-06-30 3 473 704 Ft

TEF Lámpatestek vezérlése 2015-07-01 2016-05-31 2015-06-30 952 500 Ft

TEF Wellness eszközök 2015-07-01 2016-05-31 2015-06-30 10 361 930 Ft

TEB Edzőterem 2015-07-01 2016-05-31 2015-06-30 75 759 261 Ft

237 358 825 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Kimaradt részek 2015/2016 1116
Budapest
Hauszmann Alajos utca
5

30972 Lásd mellékletek

Mobil lelátó 1116
Budpest
Hauzsmann Alajos utca
5

30972 Lásd mellékletek

Parkoló 1116
Budapest
Hauszmann Alajos utca
5

30972 Lásd mellékletek

Őrmező iskola - tornaterem
felújítás

1112
Budapest
Menyecske utca 
2

- Lásd mellékletek

Fóliázás 1116
Budapest
Hauszmann Alajos utca
5

30972 Lásd mellékletek

4 darab forgó színes lámpatest 1116
Budapest
Hauszmann Alajos utca
5

30972 Lásd mellékletek

Lámpatestek vezérlése 1116
Budapest
Hauszmann Alajos utca
5

30972 Lásd mellékletek

Wellness eszközök 1116
Budapest
Hauszmann Alajos utca
5

30972 Lásd mellékletek

Edzőterem 1116
Budapest
Hauszmann Alajos utca
5

30972 Lásd mellékletek
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Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

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

Igen

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 112 079 779 Ft 1 155 462 Ft 2 310 923 Ft 115 546 164 Ft 49 519 785
Ft

163 910 487 Ft 165 065 949 Ft

Utóf. 52 543 961 Ft 541 690 Ft 1 083 381 Ft 54 169 033 Ft 23 215 300
Ft

76 842 642 Ft 77 384 332 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 16 0 1 Megyei

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 16 0 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 800 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 900 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 800 000 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 2 500 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

2 243 063 Ft 23 124 Ft 46 249 Ft 2 312 436 Ft 256 937 Ft 2 546 249 Ft 2 569 373 Ft
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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

be/SFPHP01-05139/2015/MKOSZ

2015-07-21 15:08 13 / 22



Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 2 310 923 Ft 2 310 923 Ft 1 155 462 Ft 3 466 385 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 1 083 381 Ft 1 083 381 Ft 541 690 Ft 1 625 071 Ft

Utánpótlás-nevelés 46 249 Ft 46 249 Ft 23 124 Ft 69 373 Ft

Összesen 5 160 829 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a külső közreműködő.

Tárgyi
utófinanszírozott

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a külső közreműködő.

Utánpótlás-
nevelés

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a külső közreműködő.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2015. 07. 21.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szegő Péter (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Budapest, 2015. 07. 21.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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)

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

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

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Budapest, 2015. 07. 21.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0 0 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 0 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
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 164 623 741 Ft 1 697 152 Ft 3 394 304 Ft 169 715 197 Ft 72 735 084 Ft 240 753 129
Ft

242 450 281 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

112 079 779 Ft 1 155 462 Ft 2 310 923 Ft 115 546 164 Ft 49 519 785 Ft 163 910 487
Ft

165 065 949 Ft

- ebből utófinanszírozott 52 543 961 Ft 541 690 Ft 1 083 381 Ft 54 169 033 Ft 23 215 300 Ft 76 842 642 Ft 77 384 332 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

2 243 063 Ft 23 124 Ft 46 249 Ft 2 312 436 Ft 256 937 Ft 2 546 249 Ft 2 569 373 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 166 866 803 Ft 1 720 276 Ft 3 440 553 Ft 172 027 633 Ft 72 992 022 Ft 243 299 378
Ft

245 019 654 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 35 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (49 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

jsma_alairasi_cimpeldany_1430387262.pdf Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2015-04-30 11:47:42)
6d9af017822e12e53e8a5bc8dcab1b04b43b5e08890bb828dea8bc565418f6f5

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

hianypotlas_1430387767.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 11:56:07) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a

2015_07_15_gabanyilaszlosportcsar_1437050937.pdf Hiánypótlás, 409 Kb, 2015-07-16 14:48:57)
c48b98240ecca02761c666536a18452616be19e1b237a7d83473128581499ec2

2015_07_15_ormezeialtalanosiskola_1437050940.pdf Hiánypótlás, 85 Kb, 2015-07-16 14:49:00)
291ae3a0ec62d1945d5aa10640fc40cc0aec46cf7370234ba07de1f4d45175f4

A beruházás finanszírozási terve és forrása

hianypotlas_1430387734.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 11:55:34) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a

2015_07_15_gabanyilaszlosportcsar_1437051493.pdf Hiánypótlás, 453 Kb, 2015-07-16 14:58:13)
65a94e0e1cb82ce4ce296c9db7e6c874f2e231882d9a1c0f44f3b3f769e40274

2015_07_15_ormezei_altalanos_iskola_1437051496.pdf Hiánypótlás, 145 Kb, 2015-07-16 14:58:16)
38da3b4588bacebc47d1f93a8c3968c6cce5bcb2c294ec1cc4463d32e6137265

strtategiaiegyuttmukodesimegallap_1437483410.pdf Hiánypótlás, 346 Kb, 2015-07-21 14:56:50)
386c4106f1a9bdba6495039b139756962e6dfb459c2fbd70156861b0dd5a5444

kivonathozzajarulashoz_1437483415.pdf Hiánypótlás, 168 Kb, 2015-07-21 14:56:55)
acba8f0e615cfde696c2758eb6487990a00005fd858a02b12e32be4269f2c494

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hianypotlas_1430387759.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 11:55:59) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a

2015_07_15_gabanyilaszlosportcsar_1437051461.pdf Hiánypótlás, 409 Kb, 2015-07-16 14:57:41)
c48b98240ecca02761c666536a18452616be19e1b237a7d83473128581499ec2

2015_07_15_ormezeialtalanosiskola_1437051466.pdf Hiánypótlás, 85 Kb, 2015-07-16 14:57:46)
291ae3a0ec62d1945d5aa10640fc40cc0aec46cf7370234ba07de1f4d45175f4

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

hianypotlas_1430387749.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 11:55:49) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a

2015_07_15_ormezei_altalanos_iskola_1437051037.pdf Hiánypótlás, 104 Kb, 2015-07-16 14:50:37)
0338b8dc12b0d2187ff6837fc552f4c2434fd1e5dc79751404367d7999826db2

2015_07_15_gabanyilaszlosportcsar_1437051041.pdf Hiánypótlás, 402 Kb, 2015-07-16 14:50:41)
a6276c3fc07e298524f81deb990a3148573ae4eda88935e637dbb67aa74e7fa8

Nyilvántartó hatóság igazolása

jsma_cegkivonat_1430387666.pdf Szerkesztés alatt, 561 Kb, 2015-04-30 11:54:26) ce80e339e8c4bef62d85776cb586fe29908e49b008c58be56c4fb9f97ad48b61

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

jsma_igazgatasi_dij_1430387388.pdf Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2015-04-30 11:49:48)
3a3a875c5bb8e64e23d41696f30d7e04c705f369cc9e1a1dbad8feb2ee5cb0eb

Köztartozásmentes adózó

jsma_nav0_1430387269.pdf Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2015-04-30 11:47:49) a9ca2d76c16bf98df1ed8adbaeced8c129a6bfcce36385b1b9182ab32231bd3c

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hianypotlas_1430387722.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 11:55:22) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a

erdemidontesepitesiengedely_1437052174.pdf Hiánypótlás, 859 Kb, 2015-07-16 15:09:34)
42746bf36f6b4eb590f2c5d9529ec1981186169fef1c7390c9a168947e6668a0

hatosagiallasfoglalas_1437052178.pdf Hiánypótlás, 654 Kb, 2015-07-16 15:09:38) 63c3ad88162b6de01f954b526eb1d13e3ed973ae19f30c9fbf2a987dfa7cf3c0

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

hianypotlas_1430387713.docx Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 11:55:13) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a

hatosagiallasfoglalas_1437051992.pdf Hiánypótlás, 654 Kb, 2015-07-16 15:06:32) 63c3ad88162b6de01f954b526eb1d13e3ed973ae19f30c9fbf2a987dfa7cf3c0

erdemidontesepitesiengedely_1437051996.pdf Hiánypótlás, 859 Kb, 2015-07-16 15:06:36)
42746bf36f6b4eb590f2c5d9529ec1981186169fef1c7390c9a168947e6668a0

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...

kivonathozzajarulashoz_1437051712.pdf Hiánypótlás, 168 Kb, 2015-07-16 15:01:52)
acba8f0e615cfde696c2758eb6487990a00005fd858a02b12e32be4269f2c494

strtategiaiegyuttmukodesimegallap_1430388547.pdf Szerkesztés alatt, 346 Kb, 2015-04-30 12:09:07)
386c4106f1a9bdba6495039b139756962e6dfb459c2fbd70156861b0dd5a5444

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

teljes_hitelesitett_tulajdoni_lap_h_1430319588.pdf Szerkesztés alatt, 466 Kb, 2015-04-29 16:59:48)
4842d3bdd5cef73b19f05127358c40a5f8d9083bdebb8cb93faded1faf8097cf
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scan0079_1430319681.pdf Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2015-04-29 17:01:21) 3d65169d46984525f23bc0987d001220ddce8a68471c3ec9a9e08727bbc835ba

hitelestulajdonilap-teljesmasola_1430388003.pdf Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2015-04-30 12:00:03)
348ee85a5a6e041ec0393cb1f9b7b8ba71c88e96752c5fc3174ee0cabf9af2a3

terkepmasolat_1430388076.pdf Szerkesztés alatt, 382 Kb, 2015-04-30 12:01:16) 3935bdfc0702d4e94e9bbef097c967f6e28190818c01d59749db3cad860f3b36

tulajdonilapmasolat_ormezei_1437051855.pdf Hiánypótlás, 166 Kb, 2015-07-16 15:04:15)
3d65169d46984525f23bc0987d001220ddce8a68471c3ec9a9e08727bbc835ba

hitelestulajdonilapmasolat_1437051907.pdf Hiánypótlás, 466 Kb, 2015-07-16 15:05:07)
5b7069076a4fff888af775bbc6b28fd2268d2a9929d2bf665f8428f8d2f8d10b

terkepmasolatok_1437483544.pdf Hiánypótlás, 382 Kb, 2015-07-21 14:59:04) 3935bdfc0702d4e94e9bbef097c967f6e28190818c01d59749db3cad860f3b36

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

kivonathozzajarulashoz_1437051619.pdf Hiánypótlás, 168 Kb, 2015-07-16 15:00:19)
acba8f0e615cfde696c2758eb6487990a00005fd858a02b12e32be4269f2c494

strtategiaiegyuttmukodesimegallap_1430388534.pdf Szerkesztés alatt, 346 Kb, 2015-04-30 12:08:54)
386c4106f1a9bdba6495039b139756962e6dfb459c2fbd70156861b0dd5a5444

strtategiaiegyuttmukodesimegallap_1437483324.pdf Hiánypótlás, 346 Kb, 2015-07-21 14:55:24)
386c4106f1a9bdba6495039b139756962e6dfb459c2fbd70156861b0dd5a5444

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

gabanyi_2016-2017_emeletraepites_ol_1430320030.pdf Szerkesztés alatt, 805 Kb, 2015-04-29 17:07:10)
ab5f1aa6e015ea6f4d4091052c612965df76d42de3fa5181c3685b619a38bde9

gabanyi_2015_16_vegyeswellnesstol_1430320037.pdf Szerkesztés alatt, 772 Kb, 2015-04-29 17:07:17)
da776a47ecd2462b854882cf8082687480d1f9f769dcbb3c8fb55c09c07ed7c8

gabanyi_2015_16_edzoterem_emeletrae_1430320046.pdf Szerkesztés alatt, 794 Kb, 2015-04-29 17:07:26)
0ab40e7b29d50679ffd0f7d1e9059e3a44b54b7c70aed0d6d480d7f59ced2f13

gabanyi_2015_16_mobil_lelato_1430320054.pdf Szerkesztés alatt, 769 Kb, 2015-04-29 17:07:34)
dbd4546c4580228181c03ff72ec35b3f9033dae2e8e28af024347d48ac246e0f

gabanyiablakfolia_1430320066.pdf Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2015-04-29 17:07:46) 481f996befa7db51552adff19f67c60c88d5eb2dc5243fec70d709634f9266a9

ormezeiiskolatornaterem_1430388173.pdf Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2015-04-30 12:02:53)
39153114122eefcce5c7add26ad40d746c2d20973130f57df175b94228030501

hauszmannbelsoutesjardafelujit_1430388410.pdf Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-30 12:06:50)
d694531d5ea0699b24c2c4ebaec88f9eb75b9a59dd54a01de4ad4ba880a4cd69

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

ormezeiiskolaparkettaleirasa_1430318694.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 16:44:54)
325f4480d58b9f98074149a400dde34f0a738dbb839d41207734b2016c1c8e37

ormezeiiskolatornaterem_1430319278.pdf Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2015-04-29 16:54:38)
39153114122eefcce5c7add26ad40d746c2d20973130f57df175b94228030501

hauszmannparkolotervt_a3_2015_1430319928.pdf Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2015-04-29 17:05:28)
920c2fc8c7979c3742a76c601c8c3ea868c35642fbf7f6cb59630ca179a5b985

2015_07_15_gabanylaszlosportcsarn_1437051417.pdf Hiánypótlás, 421 Kb, 2015-07-16 14:56:57)
607985b0da0397370e6d2283f1ca272a534d2cef8d1f881b6afc8e4590ba5e36

2015_07_15_ormezei_altalanos_iskola_1437051421.pdf Hiánypótlás, 82 Kb, 2015-07-16 14:57:01)
1879d29a370441dde35d106548a093e425ede2c437ef3bd12ce255b90fc3033e

hauszmannbelsoutesjardafelujit_1430388432.pdf Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-30 12:07:12)
d694531d5ea0699b24c2c4ebaec88f9eb75b9a59dd54a01de4ad4ba880a4cd69
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