
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Palota-Vidék 2000 Öskü FC

A kérelmező szervezet rövidített neve  FC ÖSKÜ

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2316

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18924763-1-19

Bankszámlaszám  72900044-10005082-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8191  Helység  Öskü

Út / utca  Szabadság tér  Házszám  1

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8191  Helység  Öskü

Út / utca  Szabadság tér  Házszám  1

Telefon  +36 70 424 13 81  Fax  +36 88 588 56

Honlap  www.mecsetultras.gportal.hu E-mail cím  mariokempes67@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Sövényházi István Grónusz János Pavelka József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Egyesület elnöke Szakosztályvezető Pénztáros

Mobiltelefonszám  +36 70 424 13 81  E-mail cím  mariokempes67@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Hornyák György +36 30 331 46 22 jura1@citromail.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
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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 3,65 MFt 1,8 MFt 2,9 MFt

Állami támogatás 7 MFt 0,3 MFt 7,9 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,55 MFt 0,6 MFt 0,65 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 1 MFt 1,45 MFt 1,45 MFt

Egyéb támogatás 0,15 MFt 0,2 MFt 0,25 MFt

Összesen 12,35 MFt 4,35 MFt 13,15 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,042 MFt 1,123 MFt 1,123 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,58 MFt 0,61 MFt 0,63 MFt

Anyagköltség 1,23 MFt 1,845 MFt 1,955 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,4 MFt 0,45 MFt 0,61 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,03 MFt 0,04 MFt 0,04 MFt

Összesen 3,282 MFt 4,068 MFt 4,358 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 1,4 MFt 1,4 MFt 1,4 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,58 MFt 0,61 MFt 0,63 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)

793 933 Ft 15 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 850 295 Ft 115 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk rendszeresen eredményesen szerepel a megyei bajnokságban. A település határában található egy nagyon rossz állapotú labdarúgó pálya,
amin a bajnoki forduló mérkőzéseit fogadjuk. A pálya mellett öltöző van, mint kiszolgáló létesítmény. Még egy cca.labdarúgó pálya méretű edzőpályának
csak jóindulatúan nevezhető terület van,a bajnoki mérkőzésekre használt pálya szomszédságában.Az edzőpályának nevezett terület talaja nem
egyenletes.A pálya világításának a tavaly megpályázott és sikeresen elnyert támogatásból a beruházása elkezdődött.A pálya jobb kihasználása végett jelen
projektben ennek kibővítését tervezzük.A mérkőzésekre használt labdarúgó pályán szintén a tavaly elnyert projektból a korszerű cserepadok beszerzése
folyamatban van,ami már megfelel a kor igényeinek.Sportszervezetünk szintén a tavaly megnyert pályázati projekt keretében kerül beszerzett 1 db LAPTOP-
ot,ami nagyban fogja segíteni az egyesületünk munkáját.Sportszervezetünknek egy állandó szponzora van,s mellette alkalmi támogatóink, valamint a helyi
önkormányzat segíti sporttevékenységünket. Erősségünknek mondható a lelkes lakosság,akik nem csak a meccsek látogatásából veszik ki a részüket,hanem
esetenként egyéb segítséget is nyújtanak.Lelkes, hazai nevelésű versenyzőgárdánk van,a legkisebbektől a felnőttekkel bezárólag. A pályákat minden
korosztály használja.Az öltözőink felújítását a későbbi időszakokra tervezzük, így a jelen legfontosabb feladatokat sűrítettük bele a jelen
pályázatba.Gyengeségünk volt a rossz állapotú labdarúgó pálya,aminek pályázati projekt keretében folyik a felújítása,ez várhatóan június végére
befejeződik.A jelen pályázattal és önkormányzati támogatással szeretnénk a tavaly elnyert,jelenleg kezdődő pályafelújítási és eszközbeszerzési
fejlesztésünket továbbfolytatni, hogy ezzel erősítsük egyesületünket, népszerűsítsük a sportágat és tovább formáljuk közösségünket.Sportpályánk
felújításának egy blokkban kezelése átláthatóságot és tervezhetőséget von maga után.A korábbi pályázati sikert folytatva ezzel a pályázati lehetőséggel
zajlana a második ütem megvalósítása.A projekt eredményes megvalósításához továbbra is tudunk támaszkodni a falusi közösség segítőire,hozzáértő
vezetőkre,szakemberekre.Nagyon fontos a sikeres projekt hosszú távú megvalósításához,hogy az önkormányzat, élén a polgármesterrel, valamint a helyi
iskola vezetése is preferálja a labdarúgás sportágat az oktatási intézmény életében.Ennek megvalósítása elkezdődött ígéretünk van a nevelési-okt.tám. 

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

A jelenlegi projekt négy eleme azt a felismerést tükrözi, mely szerint egyesületünk vezetése felismerte a helyzetelemzésből adódó teendőket. Tudomásul
vette, hogy a nagy költségbe kerülő pálya megóvása olyan feladat, mely nem odázható tovább: ez a kerítésépítés. Erre nagy szükség van annak okán is,
hogy a pálya nem közvetlenül a településen van, hanem attól néhány száz méterre - fás, bokros területen- úgy, hogy minden oldalról erdős-cserjés tér veszi
körül, a lakók nem látnak rá a pályára és létesítményeire. A következő tervezett pályázati elem egy fűnyíró traktor beszerzése. A pálya mikrokörnyezete, az
altalaj minősége -murvás- a csapadéknak erősen kitett pálya klímája indokolja, hogy az új eszközzel gyorsan, nagy minőségi elvárások mellett is sportolásra
alkalmas gyepszőnyeget tudunk előállítani. A folyamatos gyepterhelés is megalapozza a korlátozott időtartamú fűnyírást. A helyzetelemzésben is jelzett
biztonságra, állagmegóvásra törekvés hozta azt a pályázati döntést, mely szerint a pályázatban szerepel a kerítés megépítése. Reményeink szerint az
eddigi időkig jelentős időtartamú pályahasználat még inkább növekedni fog, hiszen a jól megépített, jól megvilágított, jó talajú pályára még többen fognak
eljönni, és még többen veszik igénybe azt. A harmadik projektelem a pályavilágítás. Az őszi-téli időszakban a mi fényviszonyaink alaposan indokolják a
használati idő növelését, amit a tervezett világítás tud megoldani. Az iskolások /helyi általános iskola, környék településeire járó középiskolások- többnyire
késő délutántól válnak szabaddá, s így nagy biztonsággal mondhatjuk, hogy a világítás nagy mértékben fogja növelni a pálya kihasználtságát. A negyedik
projektelem, mint szekunder,tercier elem jelenik meg a pályázatban. A lelátó megépítése olyan infrastrukturális fejlesztés, mely a mérkőzésekre érkezők -
nagy látogatottsága van a labdarúgó mérkőzéseknek- kényelmét, a vizuális élményt növeli. A „pályaegyüttes” így az új kerítéssel, az új lelátóval, az új
pályavilágítással és az új fűnyíró traktorral nagy előrelépést tesz Öskü település komfortérzés növelésében, a labdarúgás mint sportág és a sport
megszerettetésében, kedveltté tételében. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Projekt terveink: a forráslehívást követően 2015. év szeptember eleje és 2016. év március vége között valósul meg. A műszakilag négy részre tagolható
projekt egyes elemeiben a munka azonos időszakokban is folyhat majd. 1. ütem 2015 szeptember: szerződéskötés MLSZ-szel és forráslehívás 2. Ütem 2016-
október-november körbekerítéssel egyidejűleg zajlik majd a világítás bővítése, és a lelátó kiépítése úgy, hogy a háromféle tevékenység ne akadályozza a
szakszerű munkát és ne veszélyeztesse a tevékenységek tervezett időbeli megvalósulását. 3. Ütem:február hónap: Fűnyírótraktor megvásárlása és
beüzemelése.4. Ütem:2016. március 30. pályázati projekttel való elszámolás. 

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

"Sikeres magyar futball": • Tömegbázis kialakítása, a futball népszerűségének növelése, a labdarúgás imázsának erősítése- ezt tesszük a fiatalok mind
nagyobb körének bevonásával. Általános sportszakmai célok kitűzése és elérése: egyesületünk saját stratégiájának középpontjában is ez áll .Európai szintű
tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételek biztosítása: jelen pályázat a hosszú távú egyesületi stratégiánk rövidtávon legsürgősebb eleme. Átlátható,
gazdaságos, eredményes, fenntartható üzleti működés: pénzügyi terveink a valóság talaján állnak. Szükséges eszközök: mérhető célok, ütemezés, felelősök,
források meghatározása: Felelősök nélkül nincsenek végrehajtható és kézen fogható céljaink. A 2014/2015 évi támogatás és a jelen projekt tervezett
beruházásai pluszforrásként jelennek meg az egyesületünknél és ténylegesen megteremtik a fejlesztések pénzügyi hátterét, hogy minél hatékonyabban és
színvonalasan tudjunk működni és ezzel lokális szinten is hozzájárulva a futball felemelkedéséhez. A 2014/2015 évi támogatásból megkezdődött a pályák
felújítása, füvesítése, világítás kiépítése, valamint a cserepadok megrendelése. A második, jelen projektben a pályavilágítást kívánjuk kibővíteni, hogy az
edzések a téli hónapokban is még hatékonyabban tudjanak folyni. A füvesített, kialakított pálya és a beruházott eszközök védelmében indokolt a kerítés
kiépítése. A szurkolók igényeihez alkalmazva szükségesnek tartjuk a korszerű lelátó megépítését. Mivel a felújított pálya folyamatos karbantartást igényel és
hosszú távon szeretnénk megőrizni állagát, ehhez kívánjuk beszerezni a modern fűnyírógépet. 

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

Társadalmi hatások: minden korosztály egészséges életének elősegítése, támogatása. A betegségben eltöltött idő csökkentése. Életmódváltás elősegítése.
Szabadidő eltöltésének irányítása, befolyásolása. Gazdasági hatások: Táppénzre fordított támogatások csökkenése, a stakeholderek diszkrecionális
jövedelemhányada elköltésének jó irányba fordítása. Kockázatok: népesség csökkenése, előre nem tervezhető adóterhek, nem tervezhető
jogszabályváltozások, sportág népszerűségének csökkenése.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Egyéb Fűnyírótraktor db 1 1 111 250
Ft

1 111 250 Ft

1 111 250 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Fűnyírótraktor A 2014/15 pályafelújítási program keretében kialakított új füves pálya rendszeres karbantartása, a hosszú távú
állagmegőrzés céljából tervezzük az OPTIMA LN 200 H fűnyírótraktor beszerzését nettó 875.000 Ft + ÁFA értékben.A
bajnoki mérkőzések és egyéb alkalmakra nagy biztonsággal, gyorsasággal és szakszerűséggel tudjuk a terepet a
korszerű igényeknek megfelelően előkészíteni.

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)

770 993 Ft 7 939 Ft 15 000 Ft 793 933 Ft 340 257 Ft 1 126 250 Ft 1 134 189 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)

Pálya
fűtve/világítva

Világításbővítés 2016-03-01 2015-04-01 2015-04-12 1 770 561
Ft

Biztonsági
beruh.

Pálya körbekerítése 2016-03-01 2016-04-01 2015-04-12 4 889 500
Ft

Pálya infr.
bőv.

Lelátó 2016-03-01 2016-04-11 2016-04-24 1 524 000
Ft

8 184 061
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Világításbővítés A 2014/2015 évi elnyert pályafelújítási támogatásból 4 db lámpa került elhelyezésre a nagypálya edzőrészének
megvilágítására. A jelen projektben további 2 lámpa elhelyezését szeretnénk megvalósítani, a 2 db lámpa bővítésével a
teljes nagypálya bevilágításra kerül, így a növelve a téli időszakban a teljes pálya kihasználtságát.

Pálya körbekerítése A teljes pályaméret körbekerítése összesen 440 fm. A folyóméter egységár 11 112 Ft, ezzel elhatárolni a területet,
biztonságosabbá téve az ingatlanfejlesztéseket.

Lelátó A spotpályánk eddig nem rendelkezett egyáltalán lelátóval. UEFA előírásnak eleget téve, valamint a szurkoló tábor
korszerű igényének megfelelően szükséges a kialakítása.

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

Pálya
fűtve/világítva

Világításbővítés Nagy f.p. 8191
Öskü
Külterület
Hrsz.088/10

Hrsz.088/10 5000 Egyéb

Biztonsági
beruh.

Pálya
körbekerítése

Egyéb 8191
Öskü
Külterület
Hrsz.088/10

Hrsz088/10 0 Egyéb

Pálya infr.
bőv.

Lelátó Egyéb 8191
Öskü
Külterület
Hrsz.088/10

Hrsz088/10 54 Egyéb

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

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

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

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 5 676 792 Ft 58 503 Ft 115 000 Ft 5 850 295 Ft 2 507 269
Ft

8 299 061 Ft 8 357 564 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U13 Bozsik egyesületi U13 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi U11 16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi U9 12 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi U7 10 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U21 PV ŐSKÜ FC U21 18 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U17 PV ŐSKÜ FC U17 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

U14 PV ŐSKÜ FC U14 16 egyéb ffi UP egyéb ffi UP

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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok
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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)

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

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

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

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

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

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

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

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

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

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

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

15 000 Ft 15 891 Ft 7 939 Ft 22 939 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 115 000 Ft 117 035 Ft 58 503 Ft 173 503 Ft

Összesen 130 000 Ft  196 442 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázati dokumentumok előkészítése, beszerzése,összeállítás. Elszámoló dokumentáció kezelése, elszámolása,
utókezelése.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Pályázati dokumentumok előkészítése, beszerzése,összeállítás. Elszámoló dokumentáció kezelése, elszámolása,
utókezelése.
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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: Öskü, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Sövényházi István Grónusz János Pavelka József (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: Öskü, 2015. 04. 30.

be/SFP-10248/2015/MLSZ

2015-04-30 20:10 19 / 25



Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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2015-04-30 18:04:48

Fájlok száma: 0

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 18:05:35

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 18:08:57

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 18:09:19

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 20:06:03

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 20:06:51

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 20:07:08

Fájlok száma: 10
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 20:07:25

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 20:07:37

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)

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

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Öskü, 2015. 04. 30.
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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 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0 0 0 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 1 0%

Egyéb indikátorok:

Fűnyírótraktor db 0 0 1 0%

0%

0%

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

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 18 18 0%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 16 16 0%

U16 fő 0 18 18 0%

U15 fő 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U11 és U 14 és U17 fő 0 16 16 0%

U13 és U21 fő 0 18 18 0%

U9 és U7 10 fő fő 0 12 12 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

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

Tárgyi eszköz beruházás 6 447 785 Ft 66 442 Ft 130 000 Ft 6 644 228 Ft 2 847 526 Ft 9 425 311 Ft 9 491 753 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

770 993 Ft 7 939 Ft 15 000 Ft 793 933 Ft 340 257 Ft 1 126 250 Ft 1 134 189 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 676 792 Ft 58 503 Ft 115 000 Ft 5 850 295 Ft 2 507 269 Ft 8 299 061 Ft 8 357 564 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

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

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

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

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

Összesen 6 447 785 Ft 66 442 Ft 130 000 Ft 6 644 228 Ft 2 847 526 Ft 9 425 311 Ft 9 491 753 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (22 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)

oskualairasicimpeldany_1430409852.pdf Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2015-04-30 18:04:12)
5eab1a4068dff40b43afb4b2c626e731272b64a75a485f15b1dfa16f12a3b5c4

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

merfoldkonyilatkozat_1430417211.pdf Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2015-04-30 20:06:51)
8faf2c2f2a70d65b21d7643bdd6a3a5c58e19e1ffa2bc2cff1da2c0aec894d74

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nyilatkozat-letesitmenyhasznosit_1430417228.pdf Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2015-04-30 20:07:08)
250593ec674d713380838f41520e4f2f0528371f25d775765e5d5086f6c876bf

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

oskufocicegkivonat_1430409815.pdf Szerkesztés alatt, 432 Kb, 2015-04-30 18:03:35)
77a2988af9e366dc86d66a31f0ed5b12d1e20c71ab5b12bfb5a26a3d6a0484b0

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

oskuibefizetesgazolas_1430409888.pdf Szerkesztés alatt, 145 Kb, 2015-04-30 18:04:48)
e1507985bb42e95deb7a72fec780bb0f8d0892ad005239f6035140695eaba6df

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

oskuapeh_1430409869.pdf Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2015-04-30 18:04:29) ffb091f4997385855b69029baa16db807f3a4b82ab2c298408d3724305769799

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozat-hatosagengedelykote_1430417163.pdf Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2015-04-30 20:06:03)
a9e0e912fde66280b40da349eda4c577982a08d643eb03c02759837bafa27c7d

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

oskunyilatkozatepitesiengedelyro_1430410159.pdf Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2015-04-30 18:09:19)
d07dd94c50cbcf1a73155c3c5f9b0ff0f9aeff0d40116e2ac828de62b90f5a89

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

oskutulajdonosi1_e_melleklet_tula_1430409935.pdf Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-30 18:05:35)
578f9585fca85feaab68a7399dadb73c4ab1e177bbd0316da3d93e414f2418e8

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

oskutulajdonilap_1430410137.pdf Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2015-04-30 18:08:57)
bc905e9a1f48f559c39e2eb01823e02e7541b46d579db059c60674bc888d11c3

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

reszleteskoltsegvetes_1430417245.pdf Szerkesztés alatt, 422 Kb, 2015-04-30 20:07:25)
16fd62d26078c2311b97326e814b8041addfe64f6b0ee9528af944b5813e4f60

kerites_1430413944.pdf Szerkesztés alatt, 290 Kb, 2015-04-30 19:12:24) f3992e8ce8c21997debb882b7e012510a999e82b8f4c995e4b69ff6d8947e9bb

lelatotuv2014hu_1430413743.pdf Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2015-04-30 19:09:03)
387aa29e4e10925e1b3eeac6a29444c1d24fa849d3dc9ea53afd42cb24f43b0a

lelatomuszakileiras2015_1430413734.pdf Szerkesztés alatt, 135 Kb, 2015-04-30 19:08:54)
202a50eb8684134f2e2c8f0e272e98f4fa7c40139dd8f73e032ca5b7c6126da6

lelatoeme2014_1430413730.pdf Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2015-04-30 19:08:50)
940d5d18a1519e46b3fde183710f5b80021016f72a221b7f45dab086500198d2

lelatoajanlat150430_1430413726.pdf Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2015-04-30 19:08:46)
478bf4c5e509d377298dd8fd304f33270f5855b7779cdc496b1680fb15ae3cc3

oskicimzettnyilatkozat_1430412933.pdf Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2015-04-30 18:55:33)
d7610d4168ba33fb40e5629137045fbcbb4f9b9541fa5080a96ecc3db878cf06

oskuvilagitasarajanlatosku_1430410321.pdf Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2015-04-30 18:12:01)
93c69f61029618b5d5c64b99b69c41b3ddf93c08f181bd9cbebc576da2c4c087

oskutraktor_1430410315.pdf Szerkesztés alatt, 444 Kb, 2015-04-30 18:11:55) cb9230b878d05800978442369988af1b5b120c0d8ea331f29e0b86bf883a2d70

oskuarajanlatkerites_1430410196.pdf Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2015-04-30 18:09:56)
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a799494b652f30ef3f73c7c30cc1307c7274b7d052f346ee4bc5a76cf1756676

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

reszletesmuszakileiras1_1430417253.pdf Szerkesztés alatt, 282 Kb, 2015-04-30 20:07:33)
3e9d5efc95b11af231465977db09cf99d7b7a36a31c6d094c80ce0774f42dead

reszletesmuszakileiras2_1430417257.pdf Szerkesztés alatt, 212 Kb, 2015-04-30 20:07:37)
d3853d3f6f67498b074bede5d48bae54fa1759e661d8fa67fe172e9004723479
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