
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  FELSŐTÁRKÁNY SC SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  Felsőtárkány SC

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  930

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  NB III-as  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18586747-1-10

Bankszámlaszám  62800266-11023713-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3324  Helység  Felsőtárkány

Út / utca  Fő  Házszám  101

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  3324  Helység  Felsőtárkány

Út / utca  Fő  Házszám  101

Telefon  +36 20 539 91 99  Fax  +36 36 534 010

Honlap  
http://www.felsotarkany.hu/hu/felsotarkanyrol/civil-
szervezetek/felsotarkanyi-
sportegyesulet

 E-mail cím  felsotarkanysc@felsotarkany.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Csáti Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  egyesületi elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 539 91 99  E-mail cím  csandor.csati@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Csáti Sándor +36 20 539 91 99 csati.sandor@upcmail.hu

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Felsőtárkányi
Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola

3324
Felsőtárkány
Fő út
157

Tehetséggondozás, utánpótlásnevelés, kiválasztás, sportág népszerűsítése, Intézményi Bozsik program elősegítése,
támogatása, szabadidős sporttevékenység, szociális és fogayatékossággal élők beilleszkedésének elősegítése a sport
által.

Felsőtárkányi Óvoda 3324
Felsőtárkány
Ady Endre út
59

Tehetséggondozás, utánpótlásnevelés, kiválasztás, sportág népszerűsítése, szabadidős sporttevékenység, szociális és
fogayatékossággal élők beilleszkedésének elősegítése a sport által.

Felsőtárkány
Ifjúságáért
Közalapítvány

3324
Felsőtárkány
Fő út
101

Tehetséggondozás, utánpótlásnevelés, kiválasztás, sportág népszerűsítése, szabadidős sporttevékenység, szociális és
fogayatékossággal élők beilleszkedésének elősegítése a sport által. Versenyszerűen nem sportoló fiatalok szabadidős
programjainak elősegítése, támogatása

Felsőtárkányi Öregfiúk
Sportkör

3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1

Versenyszerűen már nem sportolók szabadidős programjainak elősegítése, támogatása. Tömegbázis kiszélesítése,
Versenyeztetési lehetőség biztosítása.

be/SFPHPM01-08477/2015/MLSZ

2015-12-11 10:40 1 / 29



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

Egri Sportcentrum Labdarúgó Sportegyesület 3300
Eger
Hild József út
4

Teljeskörű szakmai együttműlödés. Utánpótlás-nevelés.
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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 14,8 MFt 15,8 MFt 11,6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 1,1 MFt 1,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 34,69 MFt 34,7 MFt 51,1 MFt

Egyéb támogatás 29,01 MFt 7,4 MFt 6,6 MFt

Összesen 79,5 MFt 59 MFt 70,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 10,1 MFt 8,4 MFt 13,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 3,2 MFt 3,6 MFt 4,1 MFt

Anyagköltség 1,3 MFt 1,45 MFt 1,65 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 62,76 MFt 41,3 MFt 48,41 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,36 MFt 1,26 MFt 1,7 MFt

Összesen 78,72 MFt 56,01 MFt 69,66 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 17,92 MFt 14,85 MFt 20,36 MFt

Működési költségek (rezsi) 3,1 MFt 3,6 MFt 3,9 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 738 496 Ft 14 769 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 008 969 Ft 20 179 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

25 540 020 Ft 510 800 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

17 875 364 Ft 357 480 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 18 097 870 Ft 361 949 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Felsőtárkány SC 1951-ben alakult. Egy szakosztályt működtet, a labdarúgás nyújtotta sportolási, versenyzési lehetőséget. A felnőtt csapat 2010-ben megnyerte a
megyei I. osztályú bajnokságot, jogot szerezve ezzel az NB III. Mátra csoportjában való indulásra. A 2010-11-es szezonban abszolút újoncként a 11. helyen
végeztünk. A 2012-2013 évi bajnokságban a felnőtt csapatunk az 1. helyen végzett a tabellán. Sajnos az átszervezés miatt az osztályozón alul maradtunk nem
jutottunk fel az NBII-be. A 2013-2014-es (átszervezett-jelentősen megerősödött) bajnokságban a büszke negyedik helyen végeztünk, magunk mögé utasítva több
nagyváros csapatát. Nyolc utánpótlás korosztályban versenyeztetünk csapatokat, esetenként a Bozsik korosztályban több csapatot is. Az U14, U15, U17, U 21-es
csapataink az Országos II bajnokságban mérettetik meg magukat. Bár a pályázati felület, kérelmező adatai soron nem engedi az NBII utánpótlást jelölni a felnőtt
csapat osztálya miatt, de tudvalévő, hogy a felnőtt csapattól eltekintve az utánpótlás Országos II listáján való szerepeltetés minden klubnak azonos terhet jelent. A
nagy létszám miatt az utaztatás jelentősen megterheli a költségvetésünket. A speciális, eredmény centrikus foglalkoztathatóság érdekében szükségszerűnek tartjuk
az edzői létszám emelését. A sporttelepünk földrajzi behatároltsága miatt több pályát nem tudunk kialakítani, tartalékpályánk Mezőkövesden található, mert Eger
pályája folyamatosan leterhelt. Ezért jelentős többletköltséggel kell kalkulálnunk, mely a téli edzéslehetőségekhez szükséges terembérlet mellett a pályázat bérleti díj
során jelentős összeget jelent. A felnőtt csapat szponzorán kívül az egyesület egyetlen támogatója évek óta a helyi Önkormányzat. Lehetőségeikhez mérten
maximálisan az egyesület mögött állnak, biztosítják a versenyeztetéshez szükséges anyagi javakat. A magasabb osztályba kerülés (2010.június) azonban jelentősen
megnövelte a csapat kiadásait és így az – egyébként megemelt – önkormányzati támogatás nagyon szűkös lehetőségeket biztosít. Ezért is elengedhetetlen
számunkra a TAO pályázati program, melynek keretében 2011-2014-ben az utánpótlás nevelés kapcsán jelentős támogatáshoz jutott az egyesület. Így biztosított
többek között a gyerekek utaztatása, új sporteszközök, felszerelések beszerzése, az edzők javadalmazása. Tisztelettel kérnénk a Szövetséget, pályázatunk pozitív,
esetenként méltányos elbírálásával támogassák és tegyék lehetővé eddigi munkánk folytatását és a jövő lehetőségét számunkra 

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

2011 óta arra törekszünk, hogy fejlesztéseink egymásra épülőek legyenek. Mostani beruházásaink során is ezt a célt néztük. Megvalósításával sporttelepünk komplex
egésznek tekinthető, így létesítményünk hosszútávon megfelelő körülményeket tud biztosítani mind az egyre nagyobb bázist megmozgató utánpótlás számára.
Jelenleg vannak olyan elemek, amik az ISSZ-nak sem felelnek meg, ezért elengedhetetlennek tartjuk ezek megvalósítását. A régi öltözőnk belül viszont erősen
lelakott. A nem szakszerű építése miatt erősen penészes az épület, mely a visszatetsző megjelenésen túl erősen egészségkárosító is. Gépészeti elemek
felújítandóak. Elkerülhetetlen a mozgáskorlátozott mosdó kialakítása. Idén megépül egy 600 fős lelátó. Alatta kialakításra kerül négy db 6*3 m-es üres blokk. A
lelátótól távol összesen egy női és egy férfi mosdó található, mely 2-2 fő befogadására alkalmas. Ez nem felel meg az MLSZ ISSZ-nak. Nagyértékű pályakarbantartó
gépeinket az udvaron a szabad ég alatt tárolunk. Ez vagyonbiztonsági szempontból nem megfelelő. Pozitív elbírálás esetén ki tudnánk alakítani megfelelő létszámú
szociális blokkot illetve raktárakat. A lelátó megépítésével egyidejűleg fontosnak tartjuk, hogy a lefedést is meg tudjuk valósítani, ezzel komplexé tudjuk tenni mely
évtizedekre, biztosítja a megfelelő és kulturált elhelyezést, kiszolgálást. Szeretnénk kialakítani egy közösségi tartózkodó teret. UP mérkőzéseken, ahol egy napon két
korcsoport mérkőzik meg egymással, vagy Bozsik, regionális tornákon, esetenként 100-150 játékos állni kényszerül, várni akár több órát is. Ennek megvalósításával
az időjárási körülmények sem befolyásolnák ezt az időszakot. Mindemellett lehetőséget tudnánk biztosítani egybevont technikai értekezletekre, csapatösszetartó
rendezvényekre. A meglévő öltözök körüli térburkoló sok helyen megsüllyedt, használhatatlan. A mozgáskorlátozott feljárót sem lehet használni. A lelátó és az öltözők
közötti összekötő terület burkolatlan, csapadékos időben a közlekedést biztosítani nem lehet. Kérnénk támogatásukat a meglévő térburkolat bontásához és
újraépítéséhez, illetve a burkolatlan terület akadálymentesítéséhez. Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően (pályák világítása) költségvetésünket leginkább
megterhelő tétel az áramszámla. A beruházással költségünket le tudnánk nullázni, a fel nem használt energia áramszolgáltatói rendszerbe visszatáplálásával a
profitot a fűtésszámla csökkentésére, illetve annak lenullázására tudjuk fordítani, melyhez Tisztelettel kérn 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az egyesület programja a 2015-2016-es bajnoki évre szól, melynek keretében szeretnék folytatni a 2011-ben elkezdett munkát, az utánpótlás nevelésre helyezve a
hangsúlyt. Számunkra az utánpótlás a labdarúgó csapatunk kulcsa. Pár éven belül elérhetjük azt, hogy felnőtt csapatunk magját a 2011-ben elkezdett munkánk
eredményeként, saját nevelésű játékosok adják. Ezért is létfontosságú számunkra a TAO pályázatunk sikere, mert gyakorlatilag az utánpótlás-nevelésre ez az
egyetlen forrásunk. Ennek hiányában 180 gyerek esik el a további fejlődés lehetőségétől. Az elmúlt évben sikerült jelentősen növelni az utánpótlás csapatokban játszó
gyerekek létszámát és szeretnénk, ha ez a fejlődés az elkövetkező időszakban folytatódhatna. Megállapodtunk az egyik egri tanintézménnyel (Pásztorvölgyi Általános
Iskola és Gimnázium), melynek egyértelmű célja, hogy a merítési lehetőségeinket szélesítsük. 2012 nyarától az említett iskola futballt kedvelő diákjainak egy része a
felsőtárkányi utánpótlás csapatokat erősíti és a kapcsolat eredményeként folyamatosan csatlakoznak hozzánk a tanintézmény tehetséges fiataljai. Az U7-es, U9-es,
U11-es és U13-as csapatainkat az ősszel is versenyeztetjük a Bozsik programban, míg a 2013-ban életre hívott U14, U15-ös együtteseink – betöltve az U13 és az
U17 közötti hatalmas űrt – az NB II-es bajnokságban szerepel. Csapatainkat – most már visszatérő motívumként februárban és júniusban - toborzó torna
segítségével próbáljuk létszámban és minőségben megerősíteni. Az elmúlt években óriási fejlődés ment végbe a TAO-s pénzeknek köszönhetően és az elkészült
infrastruktúra, a személyi feltételek és utánpótlás körülmények javulása által térségünk egyik meghatározó és kiemelkedő utánpótlásképző központjává váltunk,
hírünk egyre nő és egyre szívesebben jönnek hozzánk focizni a gyerekek. Hatvan és Gyöngyös mellett Felsőtárkány SC a megye labdarúgásának legmagasabb
szintű képviselete. Mivel Hatvan, Gyöngyös inkább a Budapest környéki agglomerációhoz tartozik, egyesületünk képviseli Heves megyét az MLSZ-es rendszerben.
Hisszük, hogy az Akadémiák és NBI-es csapatok számára is értékes labdarúgókat nevelünk, viszont a 2011-ben elkezdett munka kárba veszhet és a felépített
rendszer összeomolhat a TAO-s pénzek csökkenésével, ezért bízunk a pályázatunk pozitív elbírálásában. 

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

2011-ben megkezdett munkánk folytatásához szükségünk lenne az előző években kialakult költségvetésünk tartásához, amit a jelenlegi kiírás alapján nem tudnánk
megvalósítani, így az elmúlt öt év munkája mehet tönkre és fordulhat vissza a beindult növekedési tendencia. Elkötelezettek vagyunk a magyar labdarúgás iránt és
minden vágyunk, hogy a megkezdett értékteremtő munkánkat tovább folytathassuk. Ezt csak a pályázatunk sikerességével tudjuk biztosítani, amihez a Szövetség
támogatását kérjük, pályázatunk pozitív irányú elbírálásával. A mostani pályázatunk szoros kapcsolatban van a 2011-2015-ös koncepciónkkal. Az akkor
megfogalmazott célok mentén haladunk tovább. Egyértelmű terv, hogy minél több gyermekkel megszerettessük a labdarúgást és ehhez megfelelő körülményeket
(létesítmény, felszerelés, eszközök,képzett edzők)tudjunk biztosítani. Azáltal tudjuk támogatni az MLSZ stratégiáját, ha új csapatokat toborzunk. 2012-ben U16-os
csapatunkat hoztuk létre, míg 2013-ban az U13-U15-ös korosztályokban állítottunk be új csapatokat, aminek egyértelmű hozadéka a folyamatosan növekvő igazolt
utánpótlás labdarúgóink száma. Már jelenleg is több csapattal versenyzünk a kisebb korosztályban a Bozsik program keretén belül, de a nagyszámú gyerekek miatt
idény újabb csapatokkal nevezünk, hogy minél több gyereknek kapjon lehetőséget a versenyszerű sportolásra. Mindemellett a helyi Általános Iskolával szeretnék
megvalósítani azt, hogy az egyesület területén megépített műfüves pályákon a mindennapos testnevelés keretén belül kiemelt figyelmet fordítsanak a labdarúgásra,
nem titkolt reménnyel a tekintetben, hogy ezeket a gyerekeket mielőbb be tudjuk integrálni a Bozsik programba, majd későbbiekben a korosztályos bajnokságokba. A
lányok közül is egyre többen éreznének kedvet a labdarúgáshoz. Az elmúlt két évre visszatekintve rendkívül eredményesnek tartjuk az utánpótlás-nevelést. A
tehetséggondozáson túlmenően az egészséges életmódra való nevelés, a sport szeretete, a rendszeres testmozgás mellett óriási eredménynek tartjuk, a
kisebbségek integrációjának jelentős előremozdítását. Olyan gyerekek, akik a tanulás terén lassabban haladnak társaiknál, de a sporthoz, mozgáshoz jobb érzékkel
rendelkeznek, nálunk rengeteg sikerélményt szereznek. Társaik megbecsülik őket, elismerik erényeiket, melynek eredményeképpen a szegregáció ismeretlen
fogalom, nálunk. Kérjük a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatását ahhoz, hogy e megkezdett és eredményes munka folytatódhasson és tovább fejlődhessen! 

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

Célunk a gyermek és ifjúsági sport, verseny- és szabadidősport népszerűsítése, fejlesztése, az egészséges életmódra és a mozgásra, valamint a sport szeretetére
való nevelés. Fontosnak tartjuk, hogy minél több gyermek megismerje a mozgás örömét, minél szélesebb réteg sportoljon rendszeresen, versenysporton kívül is. Ha
sikerül a gyermekekkel megszerettetni a labdarúgást, pozitívan tudjuk befolyásolni egészségüket, valamint a személyiség fejlődésüket is. Az a munka és lehetőség,
amit itt kapnak, az egyén érdekeit is szolgálja. Célunk, az egyesület keretei között sporttevékenységet folytató gyermekek számára biztosított legyen az általános
testkultúra javítása, a minőségi sporteredmények elérésének az amatőr és a tömegsport sporttevékenységén keresztüli segítése. Feltett szándékunk, hogy az
egyesület megteremtse tagjai részére a felkészüléshez és versenyzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket és azokat folyamatosan fejlessze. Biztosítsa a
sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-
nevelés területén. A településünkhöz tartozó agglomeráció lakosságában jelentős a kisebbség aránya, amiben mi rengeteg lehetőséget látunk. Szilárd
meggyőződésünk, hogy a kisebbség integrációjában, a szegregáció elleni küzdelemben a labdarúgásnak rendkívüli szerepe van és ezt küldetésünknek is tartjuk. Két
oldalról közelítjük meg a dolgot. Számunkra a gyerekek helyzete a legfontosabb, akiket a sport által könnyebben befogadnak társaik, ezért az ő beilleszkedésükre
külön figyelmet fordítunk. A másik kapcsolódási pont a szülőkkel van, akik egy csapatért, egy célért szurkolnak, tesznek érte, ezáltal közelebb kerülnek egymáshoz.
Az elmúlt évek fáradozásainak pozitív hatásait az élet más területein is érezhetik nem csak a gyerekek, de a település és vonzáskörzetének lakói is a
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mindennapokban. Reményeink szerint a beruházások eredményeképpen növekedni fog hazai mérkőzéseink nézőszáma, amely magasabb jegy bevételt eredményez
és segít a további fejlődésben. A sporttelepünk szomszédságában található a 270 férőhelyes (wellness-, tréning- és konferencia szálloda). A jövőben további bevételi
forrás lehet a településünkre érkező üdülők sportolni vágyó rétege által a futballpálya esetleges használatáért fizetett bérleti díj is. Ha rendezetten, tervszerűen
zajlanak az egyesületek mindennapjai és egyre többen ismerik meg őket, akkor a támogatók nagyságrendje is emelkedni fog
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Felőtt csapat vezetőedző Edző UEFA A Normál 160 12 94 716 Ft 26 520 Ft 1 454 838 Ft

160 12 94 716 Ft 26 520 Ft 1 454 838 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Felőtt csapat
vezetőedző

Felnőtt csapatunk vezetőedzője eddig csak költségtérítésben részesült. Kiváló sportszakember, akire hosszú távon számítunk a felnőtt csapat
munkája mellett az utánpótlás minőségi átszervezésében és szakmai támogatásában is. Tisztelettel kérnénk a jóváhagyó támogatását.

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)

716 342 Ft 7 385 Ft 14 769 Ft 738 496 Ft 738 496 Ft 1 469 607 Ft 1 476 992 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Informatikai
eszközök

informatikai eszközfejlesztés db 1 357 370
Ft

357 370 Ft

Pályakarbantartó
gépek

Meglévő traktorhoz csatlakoztatható permetező
beszerzése

db 1 800 000
Ft

800 000 Ft

Egyéb pályavonalazó beszerzése db 1 253 745
Ft

253 745 Ft

1 411 115 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

informatikai eszközfejlesztés Egyesületünk a 2014-2015-ös SFP során fejleszteni tudta informatikai eszközparkját. Ezen kérelmezett tételek még
elengedhetetlenül szükségesek a napi munkavégzéshez, mely kapcsán Tisztelettel kérnénk jóváhagyásukat!

Meglévő traktorhoz
csatlakoztatható permetező
beszerzése

A 2014-2015-ös SFP-nak köszönhetően vásárolni tudtunk pályakarbantartó gépet. ( fűnyírótraktor és kiegészítői ) A komplex
pályakarbantartáshoz elengedhetetlen még egy fűnyíróhoz csatlakoztatható permetező beszerzése, mert az élőfüves sportpálya
gondozásánál a gombaölő vegyszerezés kihagyhatatlan.

pályavonalazó beszerzése Élőfüves sportpályánk vonalazásához eszközzel nem rendelkezünk. Hetente kölcsön szoktuk kérni egy környékbeli településről,
de ez a sokszori utaztatás miatt igen költséges, illetve nem is áll mindig rendelkezésre, mikor szükségünk lenne rá. Nagy
szükségünk lenne erre a beszerzésre.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

978 700 Ft 10 090 Ft 20 179 Ft 1 008 969 Ft 432 415 Ft 1 431 294 Ft 1 441 384 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Pályafelújítás élőfüves sportpálya
gyepszőnyeg felújítás

2016-03-01 2016-06-30 2016-06-30 4 422 793
Ft

Pályafelújítás élőfüves sportpálya
drain csövek besűrítése

2016-02-01 2016-05-30 2016-05-30 5 000 000
Ft

Öltözőépület bőv. meglévő régi öltöző
felújítása

2016-02-01 2016-06-30 2016-06-30 6 530 895
Ft

Öltözőépület ép. lelátó alatti terület
vizesblokkok, raktárak

2016-04-04 2016-06-30 2016-06-30 8 402 140
Ft

Pályaépítés meglévő lelátó lefedése 2016-02-15 2016-06-30 2016-06-30 25 000 000
Ft

Környezetrendezés fedett tartózkodótér
megépítése

2016-02-01 2016-06-30 2016-06-30 6 863 715
Ft

Pálya infr. bőv. eredményjelző kiépítése 2016-02-15 2016-03-01 2016-03-01 4 500 000
Ft

60 719 543
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

élőfüves sportpálya
gyepszőnyeg felújítás

Élőfüves portpályánk 2012-2013-as SFP-nak köszönhetően felújításra került. Szakszerűen a technológiai és építészeti
előírásoknak megfelelően. Folyamatos karbantartással pályánk minősége ma is megfelelő, de a szükségszerű a fű részleges
rávetése, illetve a kapuk előtti területen a gyepszőnyeg cseréje. Sokkal nagyobb gondot jelent azonban, hogy mivel sporttelepünk
hegyvidéki területen helyezkedik el és a sportpálya gyakorlatilag bevágva van a területbe (a sportpálya környezetében a
terepviszony a pálya alsó és felső vége között 11 m-es szintkülönbség) a pálya felső felében több helyen buzgárok törnek fel,
ami az esős időszakban még intenzívebb. A meglévő dréncsőrendszer csak nagyon lassan (esetenként több nap)képes elvezetni
a vizet, ami lehetetlenné teszi ez időszakban a mérkőzések lebonyolítását és a napi szintű edzésmunkát. Ezen a területen a
dréncsövek besűrítésével meg tudnák szüntetni ezen problémát, melynek megvalósításához Tisztelettel kérnénk támogató
segítségüket.

élőfüves sportpálya drain
csövek besűrítése

Élőfüves portpályánk 2012-2013-as SFP-nak köszönhetően felújításra került. Szakszerűen a technológiai és építészeti
előírásoknak megfelelően. Folyamatos karbantartással pályánk minősége ma is megfelelő, de a szükségszerű a fű részleges
rávetése, illetve a kapuk előtti területen a gyepszőnyeg cseréje. Sokkal nagyobb gondot jelent azonban, hogy mivel sporttelepünk
hegyvidéki területen helyezkedik el és a sportpálya gyakorlatilag bevágva van a területbe (a sportpálya környezetében a
terepviszony a pálya alsó és felső vége között 11 m-es szintkülönbség) a pálya felső felében több helyen buzgárok törnek fel,
ami az esős időszakban még intenzívebb. A meglévő dréncsőrendszer csak nagyon lassan (esetenként több nap)képes elvezetni
a vizet, ami lehetetlenné teszi ez időszakban a mérkőzések lebonyolítását és a napi szintű edzésmunkát. Ezen a területen a
dréncsövek besűrítésével meg tudnák szüntetni ezen problémát, melynek megvalósításához Tisztelettel kérnénk támogató
segítségüket.

meglévő régi öltöző felújítása 2013-2014-es támogatási időszakban a régi öltözőnk melle meg tudtuk építeni a bővítést, mellyel együtt összesen (4 db öltöző, 2
db játékvezetői öltöző, orvosi szoba, klubszoba) megfelelő elhelyezést tudunk biztosítani a nyolc utánpótlás csapatuk a felnőtt
csapatunk és a vendégcsapatok, játékvezetők részére. A meglévő (régi) öltözőnk szerkezetileg teljesen megfelelő állapotú, a
bővítés során homlokzati megjelenésben is egységes jelleget alakítottunk ki. Belül viszont erősen lelakott. (vizesblokkok,
csempék, burkolatok, gépészeti rendszerek)Az épület építésekor nem végezték el szakszerűen a szerkezeti hőhíd szigetelést,
ezért belül körben mindenhol erősen penészes az épület, mely a visszatetsző megjelenésen túl erősen egészségkárosító is.
Szükségszerűnek tartjuk és előírás szerint is elkerülhetetlen a mozgáskorlátozott mosdó, illemhely kialakítása. Ezen beruházás
(felújítás megvalósításával)sporttelepünk öltözőegysége komplex lenne, mely hosszú éveken keresztül ki tudja szolgálni a célt.

lelátó alatti terület
vizesblokkok, raktárak

2014-2015-ös sportfejlesztési programunkban megépül egy 600 fő befogadó képességű lelátó. A lelátó alatt kialakításra kerül
négy db 6*3 m-es üres blokk. Jelenleg a nézők kiszolgálására a meglévő öltöző oldalában (nézőtértől 100-mre)összesen egy női
és egy férfi mosdó található, mely 2-2 fő befogadására alkalmas. Ez nem felel meg az MLSZ infrastruktúra szabályzatának.
Szintén az elmúlt éves program keretén belül tudtuk beszerezni a pályakarbantartó gépeket, melyeket az udvaron a szabad ég
alatt tárolunk, mert nincs raktárunk, tárolóhelyünk. Ez vagyonbiztonsági szempontból nem megfelelő. Ezen beruházási elem
pozitív elbírálásával ki tudnál alakítani megfelelő létszámú szociális blokkot nemenként illetve raktárakat a nagyértékü
eszközeinknek, melyhez Tisztelettel kérnénk támogatásukat!
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2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

meglévő lelátó lefedése A lelátó megépítésével egyidejűleg fontosnak tartjuk, hogy a lefedést is meg tudjuk valósítani, ezzel komplexé tudjuk tenni mely
évtizedekre, biztosítja a megfelelő és kulturált elhelyezést, kiszolgálást. A tervezésnél figyelembe vettük a kameraállványok
helyeit a licencfeltételek szerint. Mind a tűző napsütés, mind a csapadékos időjárás távol tartja a nézők egy részét a
mérkőzésektől. A mérkőzések felvétele lehetetlen a videotechnika időjárási viszonyoknak kitettsége miatt.

fedett tartózkodótér
megépítése

A korábbi infrastrukturális beruházásoknak köszönhetően teljesen beépült a sporttelep területe. Az öltöző és a sportpálya közötti
területen kialakítható egy közösségi tartózkodó tér, melyet megterveztettünk, az építési engedélyt csatoltuk. Akár utánpótlás
mérkőzéseken, ahol egy napon egymást követően két korcsoport mérkőzik meg egymással, akár Bozsik egyesületi, vagy
regionális tornákon, vagy intézményi Bozsik tornákon esetenként 100-150 játékos állni kényszerül, várni akár több órát is, mert
nincs olyan terület, ahol el lehetne őket helyezni addig, míg nem játszanak. Sajnálatos módon ez a 6 éves gyerekétől a 21
évesekig problémát jelent. A tervezett beruházás megvalósításával ezt alkalmazni tudnánk úgy, hogy az időjárási körülmények
sem befolyásolnák ezt az időszakot. Mindemellett lehetőséget tudnánk biztosítani az egyesület labdarúgóinak egybevont
technikai értekezletekre, csapatösszetartó rendezvényekre.

eredményjelző kiépítése Eredményjelzővel nem rendelkezünk. Mivel ez már igencsak szükségszerű és a licencfeltételek (Infrastruktúra szabályzat) szerint
elengedhetetlen is, a tervezés során azt vettük figyelembe, hogy egy olyan korszerű technikai megoldást tudjunk alkalmazni,
mely hosszú távon megfelel az elvárásoknak. Árajánlatkérésünk során körvonalazódott az is, hogy árban a színes technika és a
monocrom között jelentős árkülönbség nincs.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület
alapján maximum

elszámolható nyers
beruházási érték

Pályafelújítás élőfüves sportpálya
gyepszőnyeg
felújítás

Nagy f.p. 3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505 6000 Saját

Pályafelújítás élőfüves sportpálya
drain csövek
besűrítése

Nagy f.p. 3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505 6000 Saját

Öltözőépület bőv. meglévő régi öltöző
felújítása

Öltöző 3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505 150 Saját

Öltözőépület ép. lelátó alatti terület
vizesblokkok,
raktárak

Egyéb 3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505 100 Saját

Pályaépítés meglévő lelátó
lefedése

Nagy f.p. 3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505 500 Saját

Környezetrendezés fedett tartózkodótér
megépítése

Egyéb 3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505 100 Saját

Pálya infr. bőv. eredményjelző
kiépítése

Nagy f.p. 3324
Felsőtárkány
Ifjúság út
1505 hrsz

1505 Saját

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Nem

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

Igen

be/SFPHPM01-08477/2015/MLSZ

2015-12-11 10:40 10 / 29



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat
neve

Létszá
m

Csapat
szintje
15/16

Megjegyzés

U21 Felsőtárkány
SC

10 megyei
női UP

Női csapatunk eddig nem volt. Idei évben egy új csapattal tervezünk elindulni. Remélhetőleg ez a tendencia
a következő években azt eredményezheti, hogy ujabb korosztájos csapatokat is tudunk majd nevezni.

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz Edzéslabda db 100 1 544 Ft 154 400 Ft

Sporteszköz Mérkőzéslabda db 50 4 417 Ft 220 850 Ft

Sportfelszerelés Kapus szett szett 5 6 311 Ft 31 555 Ft

Sportfelszerelés Kapuskesztyű db 5 2 680 Ft 13 400 Ft

Sportfelszerelés Futballcipő pár 160 5 876 Ft 940 160 Ft

Sporteszköz Szlalom rúdszett szett 4 8 966 Ft 35 864 Ft

Sporteszköz Koordináció system szett 4 7 483 Ft 29 932 Ft

Sporteszköz Gát system szett 4 8 177 Ft 32 708 Ft

Sporteszköz Jelzőbólya szett szett 4 5 052 Ft 20 208 Ft

Sporteszköz Kerülőbólya szett szett 4 3 662 Ft 14 648 Ft

Sportfelszerelés Melegítő db 160 4 420 Ft 707 200 Ft

Sportfelszerelés Mez szett szett 160 3 031 Ft 484 960 Ft

Sportfelszerelés Utazó póló db 80 1 989 Ft 159 120 Ft

Sportfelszerelés Utazó short db 80 2 021 Ft 161 680 Ft

Sportfelszerelés Széldzseki db 80 3 789 Ft 303 120 Ft

Sportfelszerelés Sípcsontvédő pár 80 1 642 Ft 131 360 Ft

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Újraélesztő készülék Oxigénpalack 2 L-es reduktorral töltve db 2 61 873 Ft 123 746 Ft

Újraélesztő készülék Defibrillátor félautomata Lifepak db 2 185 290
Ft

370 580 Ft

Újraélesztő készülék Vérnyomásmérő Durashok db 2 8 865 Ft 17 730 Ft

Diagnosztikai
eszköz

Hordágy összecsukható tűzálló db 2 59 253 Ft 118 506 Ft

Gyógyszer Gyógyszerek és vitaminok csom 1 86 823 Ft 86 823 Ft

Gyógyszer Kötszerek fertőtlenítők csom 1 36 308 Ft 36 308 Ft

Gyógyszer Bemelegítő kül és gyulladás
csökkentők

db 1 63 144 Ft 63 144 Ft

Gyógyszer Tapaszok csom 50 293 Ft 14 650 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray db 100 257 Ft 25 700 Ft

Diagnosztikai
eszköz

Masszázs ágy db 2 26 520 Ft 53 040 Ft

Diagnosztikai mérés Komplex diadnosztikai mérés db 90 7 893 Ft 710 370 Ft

Vitamin Táplálékkiegészítők vegyes csom 160 2 368 Ft 378 880 Ft

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

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

Zsóry FC Sporttelep Műfüves pálya 4 736 Ft 20 9 852 480 Ft

Eger Északi Sporttelep Műfüves pálya 4 736 Ft 20 9 852 480 Ft

Felsőtárkány tornaterem Sportcsarnok 2 684 Ft 120 5 1 610 400 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft
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Szakképzés

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

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

0 Ft

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

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 14 769 Ft 14 770 Ft 7 385 Ft 22 154 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

20 179 Ft 20 179 Ft 10 090 Ft 30 269 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 510 800 Ft 510 800 Ft 255 400 Ft 766 200 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 357 480 Ft 357 508 Ft 178 754 Ft 536 234 Ft

Utánpótlás-nevelés 361 949 Ft 361 958 Ft 180 979 Ft 542 928 Ft

Összesen 1 265 177 Ft  1 897 784 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű SFP lebonyolítása, közvetlen közreműködés a tao források előteremtéséhez, támogatási szerződések megkötése, szerződések
előkészítése, havi elszámolások elkészítése, teljes-körű elszámolás. Negyedéves jelentések elkészítése, folyamatos
kapcsolattartás a pályázat kiírójával, Elszámolás összeállítása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

SFP lebonyolítása, közvetlen közreműködés a tao források előteremtéséhez, támogatási szerződések megkötése, tendereztetés,
árajánlatok bekérése, szerződések előkészítése, havi elszámolások elkészítése, teljes-körű elszámolás. Negyedéves jelentések
elkészítése, folyamatos kapcsolattartás a pályázat kiírójával, Elszámolás összeállítása.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

SFP lebonyolítása, közvetlen közreműködés a tao források előteremtéséhez, támogatási szerződések megkötése, tendereztetés,
árajánlatok bekérése, szerződések előkészítése, havi elszámolások elkészítése, teljes-körű elszámolás. Negyedéves jelentések
elkészítése, folyamatos kapcsolattartás a pályázat kiírójával, Elszámolás összeállítása.

Tárgyi utófinanszírozott SFP lebonyolítása, közvetlen közreműködés a tao források előteremtéséhez, támogatási szerződések megkötése, tendereztetés,
árajánlatok bekérése, szerződések előkészítése, havi elszámolások elkészítése, teljes-körű elszámolás. Negyedéves jelentések
elkészítése, folyamatos kapcsolattartás a pályázat kiírójával, Elszámolás összeállítása.

Utánpótlás-nevelés SFP lebonyolítása, közvetlen közreműködés a tao források előteremtéséhez, támogatási szerződések megkötése, tendereztetés,
árajánlatok bekérése, szerződések előkészítése, havi elszámolások elkészítése, teljes-körű elszámolás. Negyedéves jelentések
elkészítése, folyamatos kapcsolattartás a pályázat kiírójával, Elszámolás összeállítása.
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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: Felsőtárkány, 2015. 12. 11.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Csáti Sándor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Felsőtárkány, 2015. 12. 11.
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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)

(35 000 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

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: Felsőtárkány, 2015. 12. 11.
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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

Megjegyzés Kiindulási
érték

(jelenlegi)

Célérték
(támogatási

időszak
vége)

Változás
a

bázisév
%-ában

Output indikátorok

Teljes
szakember
állomány

fő A teljes szakember állományban a lentebb részletezett edzők melletti egyéb
kiszolgáló létszám szerepel célértékként.

9 13 44%

Licence-szel
rendelkező
edzők száma

fő Célértékként szerpeltettük a mostani meglévő UP edzői állomány mellé plusz egy
uj szakember beállítását és a felnőtt csapat edzőjét. Meglévő edzőink
továbbképzését, magasabb licenc megszerzését

7 9 29%

Edzőtáborok
száma

db Csapataink még edzőtáborozáson nem vettek részt. Idei évre van meghívása két
korosztályos utánpótlás csapatnak U15, U21 Dániába, ahová pozitív pályázati
támogatás esetén szeretnénk elmenni

0 1 0%

Épített/felújított
sportcélú
ingatlanok
száma

db Tervezett közösségi tér megépítése 3 4 33%

Épített/felújított
kiszolgáló
létesítmény

m2 Növekményként a tervezett beruházási elemek: lelátó alatti fakkok beépítése,
közösségi tartózkodótér megépítése

300 480 60%

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

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő U19-U20-
U21

15 16 7%

U18 fő 11 13 18%

U17 fő 11 13 18%

U16 fő 13 15 15%

U15 fő U14-U15 40 42 5%

Egyéb indikátorok

U7-U9 fő 25 27 8%

U11-U13 fő 36 38 6%

U21 fő női 1 10 900%
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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 716 342 Ft 7 385 Ft 14 769 Ft 738 496 Ft 738 496 Ft 1 469 607 Ft 1 476 992 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 43 091 650 Ft 444 244 Ft 888 459 Ft 44 424 353 Ft 19 039 008 Ft 63 019 117 Ft 63 463 361 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

978 700 Ft 10 090 Ft 20 179 Ft 1 008 969 Ft 432 415 Ft 1 431 294 Ft 1 441 384 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

24 773 820 Ft 255 400 Ft 510 800 Ft 25 540 020 Ft 10 945 723 Ft 36 230 343 Ft 36 485 743 Ft

- ebből utófinanszírozott 17 339 130 Ft 178 754 Ft 357 480 Ft 17 875 364 Ft 7 660 870 Ft 25 357 480 Ft 25 536 234 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

17 554 942 Ft 180 979 Ft 361 949 Ft 18 097 870 Ft 2 010 874 Ft 19 927 766 Ft 20 108 744 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 61 362 934 Ft 632 608 Ft 1 265 177 Ft 63 260 719 Ft 21 788 378 Ft 84 416 489 Ft 85 049 097 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (60 darab)

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

alairasminta_css_felsotarkanysc_1428938380.pdf Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2015-04-13 17:19:40)
5c1486139c5d5355f93c5b6fdd759a997f716d903094bd0a982d35eadfc4f224

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

aberuhazasfinanszirozasitervees_1430302543.pdf Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2015-04-29 12:15:43)
f386fab693b2ba857231874827dd3eb7fffd481aef36f5720f73597bfdf9a212

aberuhazasfinanszirozasitervees_1446647672.pdf Hiánypótlás melléklet, 60 Kb, 2015-11-04 15:34:32)
f386fab693b2ba857231874827dd3eb7fffd481aef36f5720f73597bfdf9a212

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

azelkeszultletesitmenyhasznosita_1430302557.pdf Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2015-04-29 12:15:57)
6b6814b0337daea9977d32a3d6bd7517680c28692bb70c7c04a16063b8c6a86f

Egyéb dokumentumok

edzotabor-koppenhaganemzetkozik_1429870526.pdf Szerkesztés alatt, 287 Kb, 2015-04-24 12:15:26)
1432bd3f7bdf12f05c0fa3539d4c711edf29dcb5daf9ba668ad858304cae4e1f

egyuttmukodesimegallapodasiskola_1429178389.pdf Szerkesztés alatt, 802 Kb, 2015-04-16 11:59:49)
950e9b1145f5de8f6131d133355cce85bb09258011f9af9bad26530bfb78c6cc

egyuttmukodesimegallapodasovoda_1429178396.pdf Szerkesztés alatt, 682 Kb, 2015-04-16 11:59:56)
7167d45e0ebf6ce99f650d33c2d14ef23e675ff19c32c97f39251fdb5ae6eecd

egyuttmukodesimegallapodasalapitv_1429178402.pdf Szerkesztés alatt, 729 Kb, 2015-04-16 12:00:02)
3ee065b11d1fb9f506671f32f20763549ffc4e2afc111a5e841dd32a8f16e797

egyuttmukodesimegallapodasoregfi_1429178408.pdf Szerkesztés alatt, 576 Kb, 2015-04-16 12:00:08)
cae70201c0b925dbc30b2addbf2fd554ae35e8223eb3e57ab2bc0adf006f3964

egyuttmukodesimegallapodasesse_1430320432.pdf Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2015-04-29 17:13:52)
0f313c8f8685f9928b80d0ffd6fa53ba21031da52330d6dc1b6fea110ebd34dd

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

kivonat_1429178243.pdf Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2015-04-16 11:57:23) a7873bf45536a5905d5836c8801e3244ba42f69671f6b7cbf5f83e8defbca76b

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

igazgatasidijmlsz_1430204737.pdf Szerkesztés alatt, 109 Kb, 2015-04-28 09:05:37) d0c7fa3b0b8308a2488dd37b38fbbef58984a593a98ca1e2f272b993f20aab24

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

1_felsotarkany_sc_sportegyesulet_18_1429178063.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-16 11:54:23)
ed440c6e64c4e154de1936dea2a1e94f5339f57387eed777b4e8625d2a13d256

adatbazis-lekerdezes_1429178072.pdf Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-16 11:54:32)
e83b75ca5b39d627f3e9844a8759ac55b393e2534ca5002707bbb77e3b6d6963

adoigazolasonkormanyzat_1429594076.pdf Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2015-04-21 07:27:56)
8e3b8f610ab73654ced7bab8f0d61ecd6b516fa80e863b95c251b34a8e4c500f

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

filagoriaepitesiengedely_1429178700.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-16 12:05:00)
7fb46e1667d7fe2e834c8cce56fdec1c9309ee2c4e5cf898bf8fb8e9bbdfb786

hatarozat_epitesi_engedely2_1446647585.pdf Hiánypótlás melléklet, 483 Kb, 2015-11-04 15:33:05)
e40d8f449d2fdb543a87fc9f3459842057d303417ee68ab2b56107e79038252d

jogerq_2_1446647592.pdf Hiánypótlás melléklet, 239 Kb, 2015-11-04 15:33:12) 9ea5d4bdd547adfe45d59c19f560c4334aa1c6ebd0eb8a2078deee45e09fe8f9

lelatoepitesi.utemhasznalat_1446647603.pdf Hiánypótlás melléklet, 210 Kb, 2015-11-04 15:33:23)
f12c03755a88e4f2b5cdc14d0c98f3023237e19d2718427f6f9604612461fc53

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

lelatoepitesi.utemhasznalat_1446647752.pdf Hiánypótlás melléklet, 210 Kb, 2015-11-04 15:35:52)
f12c03755a88e4f2b5cdc14d0c98f3023237e19d2718427f6f9604612461fc53

filagoriaepitesiengedely_1429179656.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-16 12:20:56)
7fb46e1667d7fe2e834c8cce56fdec1c9309ee2c4e5cf898bf8fb8e9bbdfb786

epitesiengedelyezesieljaraslelat_1429862226.pdf Szerkesztés alatt, 413 Kb, 2015-04-24 09:57:06)
5e099148d6e3cd119ed968e5b627ec34041c3629e923f5eb4a151d035c3b1948

hatarozat_epitesi_engedely2_1446647727.pdf Hiánypótlás melléklet, 483 Kb, 2015-11-04 15:35:27)
e40d8f449d2fdb543a87fc9f3459842057d303417ee68ab2b56107e79038252d

jogerq_2_1446647737.pdf Hiánypótlás melléklet, 239 Kb, 2015-11-04 15:35:37) 9ea5d4bdd547adfe45d59c19f560c4334aa1c6ebd0eb8a2078deee45e09fe8f9

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

egyuttmukodesimegallapodas_1429179456.pdf Szerkesztés alatt, 424 Kb, 2015-04-16 12:17:36)
4984d2f0eae523ede9881d60f187678209fba20e6d7303cd500913072ad9e962
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Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

tulajdonilap_1429594111.pdf Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2015-04-21 07:28:31) 57028be90a8c494a20fc05359cc1664153b24083d3f720de9c0a27bb3ddea30e

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

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1429858989.pdf Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2015-04-24 09:03:09)
1fed0fe94e1f3275bb3ad9617a1b88b2d422b7438a7934d6e752f5ca0020ae5b

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

koltsegvetesdraicsoveksuritese_1429163850.pdf Szerkesztés alatt, 241 Kb, 2015-04-16 07:57:30)
cfc4b4117635dd441487df4ae503b28e6a24f42f3367fb740e3b22043ba7174c

koltsegvetesgyepfelujitasa_1429163871.pdf Szerkesztés alatt, 177 Kb, 2015-04-16 07:57:51)
bab169499e198ab7c9bb50b14a5e5547da63f4d496666260b2efbaa2a8326b61

koltsegvetesoltozofelujitasvegle_1429168122.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-16 09:08:42)
889f8711b82ee81677a580fa73921692f757bb36d79596bdac25b6f0d38a8e90

koltsegveteslelatoalattibblokkok_1429168160.pdf Szerkesztés alatt, 595 Kb, 2015-04-16 09:09:20)
5dcfa8344a571ef5e7532cde2f4b9287aa0e81dc64555390d2a129c61d14ea60

koltsegvetesterburkolovegleges_1429168217.pdf Szerkesztés alatt, 880 Kb, 2015-04-16 09:10:17)
f45adffba082025643d94eb6ac66cc4a80e2956a292bd7e5045782cc17434976

felsotarkanylelatolefedesmuleiras_1429177342.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-16 11:42:22)
f216e6e05e9d30b9f045aeb0e8f965db5bc04bbf38dc957bdd6f2dd92cb30c9d

lelatofedesterv_1429177348.pdf Szerkesztés alatt, 729 Kb, 2015-04-16 11:42:28) 44f7fd64cfbd566a94baeafb7409a84dd22409cd8bedb3157e6ebec9a7cf49c3

felsotarkanylelatolefedeskoltseg_1429177357.pdf Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2015-04-16 11:42:37)
65268aa1c0e93287fd0d625ddb625b7be4468de6be834fbac047304f9f1bc4e6

kerelem_benyujtasa_1429177367.pdf Szerkesztés alatt, 384 Kb, 2015-04-16 11:42:47)
853f68e0581d25ef4129dabaa5333cf0a4a8f8aac9579498cff727b036de34a5

eredmenyjelzo_felsotarkany_1429177394.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-16 11:43:14)
542073555ea685dd3e95860843e6adacb5bcd3cc2061443471a0d8095069227a

arajanlat-napelemfelsotarkany_1429177558.pdf Szerkesztés alatt, 83 Kb, 2015-04-16 11:45:58)
8e85644e26c851152c6268437e960a154e218d3ada1e108c20c975da2116a024

filagoriaepiteskomplett_1429178842.pdf Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2015-04-16 12:07:22)
55f51dcc44988585cde44def6aaa3d1452c798bfa01118bf4fe1ac9b3e4bdf9a

hatarozat_epitesi_engedely2_1446625297.pdf Hiánypótlás melléklet, 483 Kb, 2015-11-04 09:21:37)
e40d8f449d2fdb543a87fc9f3459842057d303417ee68ab2b56107e79038252d

jogerq_2_1446625308.pdf Hiánypótlás melléklet, 239 Kb, 2015-11-04 09:21:48) 9ea5d4bdd547adfe45d59c19f560c4334aa1c6ebd0eb8a2078deee45e09fe8f9

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1_1446625455.pdf Hiánypótlás melléklet, 260 Kb, 2015-11-04 09:24:15)
cabebb82e992e3e3de22c31778dfad60264d9875bf22835b824104f7d87df65c

lelatoalattiteruletbeepitese_1446643176.pdf Hiánypótlás melléklet, 76 Kb, 2015-11-04 14:19:36)
72607c03af262e8ea9f4b09dd9478ea4b2c79d2b6b8f3d501deb9910d1977773

lelatoepitesi.utemhasznalat_1446643192.pdf Hiánypótlás melléklet, 210 Kb, 2015-11-04 14:19:52)
f12c03755a88e4f2b5cdc14d0c98f3023237e19d2718427f6f9604612461fc53

meglevolelatoalattiteruletbeepi_1446643204.pdf Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-11-04 14:20:04)
18dc041de81d6bb91eb1480756ec25dd7b77e1f30c65abd3537d7dbf27ff888b

meglevooltozoalaprajza_1446643224.pdf Hiánypótlás melléklet, 143 Kb, 2015-11-04 14:20:24)
22d5e4154316e75702cd13343e97ff05f6181a52dcdf038367407192b81f380c

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

informatikaifejlesztes_1429088677.pdf Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2015-04-15 11:04:37)
81cf8034c460f43e71c3b20d48c4cae1e7e5d4277049db82f8468f73ad4caa85

palyakarbantartogepek_1429088715.pdf Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2015-04-15 11:05:15)
69eced09a94d051c93be96fc2b769d24d6a413583ccf11660d7ca5516993daf5

koltsegvetesgyepfelujitasa_1429163882.pdf Szerkesztés alatt, 177 Kb, 2015-04-16 07:58:02)
bab169499e198ab7c9bb50b14a5e5547da63f4d496666260b2efbaa2a8326b61

koltsegvetesdraicsoveksuritese_1429163905.pdf Szerkesztés alatt, 241 Kb, 2015-04-16 07:58:25)
cfc4b4117635dd441487df4ae503b28e6a24f42f3367fb740e3b22043ba7174c

koltsegvetesoltozofelujitasvegle_1429168108.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-16 09:08:28)
889f8711b82ee81677a580fa73921692f757bb36d79596bdac25b6f0d38a8e90

koltsegveteslelatoalattibblokkok_1429168174.pdf Szerkesztés alatt, 595 Kb, 2015-04-16 09:09:34)
5dcfa8344a571ef5e7532cde2f4b9287aa0e81dc64555390d2a129c61d14ea60

koltsegvetesterburkolovegleges_1429168194.pdf Szerkesztés alatt, 880 Kb, 2015-04-16 09:09:54)
f45adffba082025643d94eb6ac66cc4a80e2956a292bd7e5045782cc17434976

felsotarkanylelatolefedesmuleiras_1429177291.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-16 11:41:31)
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