
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Rábakecöli Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  RKSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  804

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  19881777-1-08

Bankszámlaszám  58900019-10034181-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9344  Helység  Rábakecöl

Út / utca  Kossuth Lajos utca  Házszám  129

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9344  Helység  Rábakecöl

Út / utca  Kossuth Lajos utca  Házszám  129

Telefon  +36 30 547 92 41  Fax  0

Honlap  www.rabakecol.hu  E-mail cím  etele-@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Németh Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Sportegyesület elnöke

Mobiltelefonszám  +36 30 547 92 41  E-mail cím  etele-@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Németh Attila +36 30 547 92 41 etele-@freemail.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 0,5 MFt 0,5 MFt 0,5 MFt

Állami támogatás 0,1 MFt 0,1 MFt 0,1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,85 MFt 0,65 MFt 0,65 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 1,45 MFt 1,25 MFt 1,25 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

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

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 0,7 MFt 0,8 MFt 0,7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,3 MFt 0,45 MFt 0,35 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,2 MFt 0,06 MFt 0,1 MFt

Összesen 1,2 MFt 1,31 MFt 1,15 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0,25 MFt 1,24 MFt 1,46 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

50 755 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

1 460 660 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 1 321 847 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

sporttelep jelenlegi állapota: - A sportpályát egyik oldalon csőkorlát, a másikon betonlábak között kihúzott drót veszi körül. A csőkorlát az évek alatt elgörbült és több
helyen kilyukadt, a drót része teljesen kilazult és egy-egy betonláb is már ferdén áll. Mindezek nem csak esztétikailag rondítják a pálya környezetét, de biztonsági
kockázatot is jelentenek. - Szurkolói padok a pálya két hosszú oldalán vannak. Ezek már kényelmes ülésre kevésbé alkalmasak. Több pad lapja berepedezett amit
már javítani nem éri meg. Funkcióját tekintve csak korlátozottan használhatók és rondítják a sportpálya környezetét. - Az öltöző körül járda szélességű betonozott
felület található. Esős időben ez nem teszi lehetővé a szakemberek és szurkolók komfortos közlekedését. - A meleg víz előállítása bojlerral történik. Sajnos ez az
eszközünk már régi és sok probléma van vele. Többször előfordult, hogy csak langyos vagy hideg vízben volt lehetőség tisztálkodni. A sportszervezet helyzete: - A
Rábakecöli Sportegyesület ügyeit a 7 főből álló sportköri elnökség intézi az elnök vezetésével. Az egyesület egy utánpótlás- és egy felnőtt csapatot versenyeztet az
MLSZ versenykiírásában. Ezen felül rendszeresen részt veszünk környékbeli teremtornákon. A csapatunk Győr-Moson-Sopron megyében, a soproni csoport, megyei
II. osztályában küzd. Jelenleg 44-en rendelkeznek játék engedéllyel és ebből 9-en U-21 korosztályosak. Edzői végzettséggel 1 fő áll a rendelkezésünkre. - A tárgyi
helyzetet tekintve sok dolgunk van, hosszútávon tervezünk a fokozatosság elvét betartva. Most a legszükségesebbek a padok cseréje, a biztonsági korlát és a
térkőburkolat megépítése. A későbbiekben tervezzük az edzőpálya világítását és az öntözés korszerűsítését. - Az önkormányzati támogatás mértéke nem elegendő
nagyobb beruházás megvalósításához. A még meglévő pénzünk és a jegybevételek teszik lehetővé a szerény működést. Az anyagi helyzetünk gyengesége miatt
eddig nem tudtunk nagyobb fejlesztésekben gondolkodni. 

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

Ingatlan beruházást a jelen pályázatban: - biztonsági korlát építése - padok cseréje - térburkolatkő építése A beruházások indokoltsága: - biztonsági okok,
komfortérzet növelése, esztétikai okok Megvalósulásának ütemezése: - korlátépítés: 2015.09.04 - 2015.11.06. - padok cseréje: 2016.03.04 - 2016.04.30. -
térkőburkolat: 2016.04.01 - 2016.05.31. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama: 2015.07.01 - 2016.06.30 Ütemterv: 2015. július: Sportfelszerelések, sporteszközök, és orvosi láda beszerzése 2015. július: Bojler beszerzése
2015. augusztus: Vas Tibor emléktorna megrendezése 2015 szeptember - november Korlátépítés 2015. december: Téli teremtorna megrendezése 2015. október -
2016. február: Tornaterem használat 2016. március - április Padok cseréje 2016. április - május Térkőburkolat megépítése 2015. augusztus - 2016. június:
személyszállítás (kistérségi busz) 

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

A Rábakecöli Sportegyesület elkötelezett híve a labdarúgás népszerűsítésének- és terjesztésének. Az utánpótlás- nevelést tekintve kapcsolatban állunk a környékbeli
iskolák testnevelő tanáraival és folyamatosan keressük a focizni szerető-vágyó fiatalokat. Elsősorban a helyi gyerekeket keressük fel, de mindig is voltak más
településről játékosaink. Ahhoz, hogy minél több fiatalt a futball világába tudjunk vonzani, meg kell teremtenünk a megfelelő feltételeket. A Rábakecöli Sportegyesület
eddig is megtett mindent ennek érdekében. De van még mit tennünk a "komfortosabb" körülményekért. A szakember állományunkat mindenképpen növelni
szeretnénk annak érdekében, hogy a játékosaink már gyerekként szakszerű képzést kapjanak és ezzel hosszútávon tudnánk növelni a saját játékos állományt. Mint
már említettük, számunkra nagyon fontos a labdarúgás népszerűsítése, ezért erőnkhöz mérten mindent megteszünk a sportágért. Minden télen teremfoci
bajnokságot rendezünk, ahova a közeli falvakból is jönnek csapatok. Minden nyáron megrendezzük a Vas Tibor emléktornát, ahova szintén jönnek környékbeli
csapatok ápolni egykori kiválóságunk emlékét. Az egyesületünk nem csak a regisztrált játékosok számának növelésében gondolkodik. A szurkolók tekintetében is
fontosnak tartja a "tömegesítés" elvét. A településünkön az elsődleges kikapcsolódási, szórakozási lehetőség a mérkőzések látogatása. Annak érdekében, hogy
növelni tudjuk a labdarúgás iránt érdeklődők számát, nem csak a játékminőséget kell folyamatosan javítanunk, hanem a nézők komfortérzetét is. Gondolunk itt a
védőkorlátok, a padok cseréjére és a térkőburkolat megépítésére. 

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

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi hatása a labdarúgás szélesebb körű elfogadása a lakosság, elsősorban az utánpótlásban szereplő játékosok
családjai körében, akik sok esetben nagy áldozatokat hoznak. A sportfejlesztési program lehetséges gazdasági hatása mindenképpen az lenne, hogy stabilizálná az
egyesület anyagi helyzetét azzal, hogy például hosszútávon a jegybevételből anyagi tartalékot tudnánk képezni. A várt előnyök között a legfontosabb a játékosaink
felkészülési- és verseny körülményeinek javulása. Figyelembe veendő kockázatnak azt tartjuk, hogy a sportfejlesztési programunkban igényelt támogatási összeg
egészére találunk-e támogató(kat)t.
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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
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Öltözőfelszerelés BOJLER db 1 72 000
Ft

72 000 Ft

72 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

BOJLER A RÉGI BOJLERÜNKET MÁR SOKAT KELL JAVÍTANI. AZ ENERGIAFOGYASZTÁS ÉS A KOMFORTÉRZET (NE KELLJEN
HIDEG VÍZBEN FÜRÖDNI)SZEMPONTJÁBÓL FONTOS BERUHÁZÁS LENNE.

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)

50 248 Ft 508 Ft 0 Ft 50 755 Ft 21 752 Ft 72 000 Ft 72 508 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)

Biztonsági
beruh.

KORLÁTÉPÍTÉS 2015-09-04 2015-11-06 2015-11-06 2 072 050
Ft

2 072 050
Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

KORLÁTÉPÍTÉS A JELENLEGI KORLÁTUNK MÁR NAGYON AMORTIZÁLÓDOTT ÉS NEM MEGFELELŐ SEM BIZTONSÁGILAG, SEM
ESZTÉTIKAILAG.

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

Biztonsági
beruh.

KORLÁTÉPÍTÉS Egyéb 9344
RÁBAKECÖL
PETŐFI U.
KÜLTERÜLET

023/3 150 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.

CIRÁK TEREM Egyéb 9364
CIRÁK
GYÓRÓI U.
12-14.

45/3 30x18 Bérelt 9 2 500 Ft 5

CSORNA MŰFŰVES Nagy
mf.p

9300
CSORNA
TOLDI U.
1

208/2 1 0 5 x
6 8 m

Bérelt 6 17 500
Ft

1

RÁBAKECÖL TEREM Egyéb 9344
RÁBAKECÖL
KOSSUTH L.
51

60 22x13 Egyéb 9 0 Ft 5

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 1 446 053 Ft 14 607 Ft 0 Ft 1 460 660 Ft 625 997 Ft 2 072 050 Ft 2 086 657 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

U21 RÁBAKECÖLI SE U21 12 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

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

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 labdatartó háló db 4 1 500 Ft 6 000 Ft

Sporteszköz kulacstartó rekesz szett 4 9 500 Ft 38 000 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 35 000 Ft 35 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő szett 16 13 000 Ft 208 000 Ft

Sportfelszerelés mez+nadrág db 16 8 500 Ft 136 000 Ft

Sportfelszerelés cipő pár 8 20 000 Ft 160 000 Ft

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

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

Gyógyszer elsősegély szett db 1 40 000 Ft 40 000 Ft

Gyógyszer sport fagyasztó db 10 1 500 Ft 15 000 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)

CIRÁKI TEREM Egyéb 2 500 Ft 9 5 112 500 Ft

CSORNAI MŰFŰVES Műfüves pálya 17 500 Ft 6 1 105 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

CIRÁKI
TEREM

ROSSZ IDŐ ESETÉN ÉS TÉLI IDŐSZAKBAN A VILÁGÍTÁS MIATT CSAK TEREMBEN TUDUNK EDZÉST TARTANI. VAN AMIKOR NEM
ELEGENDŐ A RÁBAKECÖLI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEHETŐSÉG, ILYENKOR VESSZÜK IGÉNYBE A CIRÁKI
TORNATERMET (SZOMSZÉD FALU).

CSORNAI
MŰFŰVES

A MŰFÜVES NAGYPÁLYÁT A TÉLI FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAKBAN VESSZÜK IGÉNYBE, AMENNYIBEN A SAJÁT PÁLYA ÁLLAPOTA NEM
TESZI LEHETŐVÉ AZ OTTHONI MÉRKŐZÉST.

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
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 583 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 55 000 Ft

Személyszállítási költségek 450 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 217 500 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 150 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 1 455 500 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)

1 308 628 Ft 13 218 Ft 0 Ft 1 321 847 Ft 146 872 Ft 1 455 500 Ft 1 468 718 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

Összesen 0 Ft  0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

be/SFPHPM01-09851/2015/MLSZ

2015-11-26 22:19 17 / 25



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: Rábakecöl, 2015. 11. 26.

be/SFPHPM01-09851/2015/MLSZ

2015-11-26 22:19 18 / 25



Nyilatkozat 2

Alulírott Németh Attila (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Rábakecöl, 2015. 11. 26.

be/SFPHPM01-09851/2015/MLSZ

2015-11-26 22:19 19 / 25



Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-21 20:57:52

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-21 21:00:40

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-21 21:01:53

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:12:14

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 22:56:41

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-23 13:54:48

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:20:18

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-10-12 11:52:18

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 18:57:14

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2015-10-12 10:47:00

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 22:25:50

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 22:10:24

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 17:54:54

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)

(25 000 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: Rábakecöl, 2015. 11. 26.
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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 1 1 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 1 1 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 1 1 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 4 4 0%

U18 fő 0 1 1 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 0 0 0%

U15 fő 0 2 2 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 1 496 301 Ft 15 115 Ft 0 Ft 1 511 415 Ft 647 749 Ft 2 144 050 Ft 2 159 165 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

50 248 Ft 508 Ft 0 Ft 50 755 Ft 21 752 Ft 72 000 Ft 72 508 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

1 446 053 Ft 14 607 Ft 0 Ft 1 460 660 Ft 625 997 Ft 2 072 050 Ft 2 086 657 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 308 628 Ft 13 218 Ft 0 Ft 1 321 847 Ft 146 872 Ft 1 455 500 Ft 1 468 718 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 2 804 929 Ft 28 333 Ft 0 Ft 2 833 262 Ft 794 621 Ft 3 599 550 Ft 3 627 883 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (30 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)

alairas_1429642840.jpg Szerkesztés alatt, 337 Kb, 2015-04-21 21:00:40) a862a70e4c2d37a6c2427831edcf1b4aa9e3e47287a065ae910016a87c6f05f1

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

aberuhazasfinanszirozasitervees_1430325511.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 18:38:31)
a88f8e9ffabd42e3434c35f2cc2bad59d984d8039f08494a430a66f986fa590a

dok1_1444643538.docx Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2015-10-12 11:52:18) 0c369f974e9e9ef45e2b7e8f8a345436ea9e967dd2f5a7942ae0e321cca0a90e

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

azelkeszultletesitmenyhasznosita_1430326634.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 18:57:14)
918cdf63ea919a10385a17851aaa1dcf9a201b903aa907eb52b876fc5ef271b7

Egyéb dokumentumok

korlat2_1430254601.jpg Szerkesztés alatt, 645 Kb, 2015-04-28 22:56:41) c78a3fc1a0926d296e25dfc4a9fdbfaa875bc6abdea8b35f88245b7f6d5f82e8

1_1430252341.jpg Szerkesztés alatt, 150 Kb, 2015-04-28 22:19:01) 32ea2960afd19b52e0c5cbff6e820491a16daadbb7e7ba54948257301a96a739

2_1430252346.jpg Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2015-04-28 22:19:06) 584a51cff3741835aed6bddf4128e89322c886b246d91156030d095849031c4d

3_1430252352.jpg Szerkesztés alatt, 116 Kb, 2015-04-28 22:19:12) bd4fc0d410642f2724e7aa37785d6d2c23ebc8db4eca9560e268de1cd4bd9c8a

4_1430252357.jpg Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2015-04-28 22:19:17) becca78c12ecd8145d7ca468f134288e6d6e50e136987bb1b12e6d79a8be210b

5_1430252363.jpg Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2015-04-28 22:19:23) 993c813bb38064f64bc2fa2d9f55d022fe7a4e8b62a267530e7eb5b66df190ef

6_1430252371.jpg Szerkesztés alatt, 173 Kb, 2015-04-28 22:19:31) 09515d5218c57a6f83cbc44f293c051b791a761da1d6e026507d9e333639d710

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

kivonat1_1429642612.jpg Szerkesztés alatt, 752 Kb, 2015-04-21 20:56:52) 77dc566df8d52414f2eaf74db740a5be1e820268c677186465f2d80611a95410

kivonat2_1429642672.jpg Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2015-04-21 20:57:52) 6d4cb26aece2b501d2d2d74957ec3d3f956e1bf5fdac7fc9e8f304d13667292f

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

igazgatasi_szolgaltatasi_dij_1430320334.pdf Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2015-04-29 17:12:14)
7faa9eebb96c500b05706a4e91d5564ee54340e81d0e629e5d7ac23bb04ef567

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

koztart_1429642913.jpg Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2015-04-21 21:01:53) 57862b5b77ce3104225dc33b7afdf733536079590444d3843383a20b85a1234f

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

hatosagi_nemleges_nyilatkozat_terko_1430320810.pdf Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2015-04-29 17:20:10)
96373e8a01dbc4f76f76a7240e4f5963914234c00888ef39e1ccd37b09549195

hatosagi_nemleges_nyilatkozat_vedok_1430320818.pdf Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2015-04-29 17:20:18)
85a62a510606da635812ef39648f666ec8daa91469af6014fc734948d5f9a7d2

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

hatosagi_nemleges_nyilatkozat_vedok_1430320500.pdf Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2015-04-29 17:15:00)
85a62a510606da635812ef39648f666ec8daa91469af6014fc734948d5f9a7d2

tulajdonosi_hozzajarulas_rabakecol__1430322894.pdf Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2015-04-29 17:54:54)
dccdecd0523de1183107f31acd83a231841521e003653b8732caa1bb84f87b5e

hatosagi_nemleges_nyilatkozat_terko_1430320490.pdf Szerkesztés alatt, 149 Kb, 2015-04-29 17:14:50)
96373e8a01dbc4f76f76a7240e4f5963914234c00888ef39e1ccd37b09549195

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

megallapodas_palyahasznalat_1430251824.pdf Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2015-04-28 22:10:24)
6c1263b15a042ff1da7a9d55b746665208d31bcb693c9f3e3d78f74e58ed570d

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

023-3hrsz._1429790088.pdf Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2015-04-23 13:54:48) 966ba66aeb0e7450e811a0b2f28fad685eba56a38757c7a828e5955e1cf4027b

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

korlat_terko_teteles_1430252442.xls Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2015-04-28 22:20:42)
22e5e1feb027cd8b19dcc93a01b25d4be34d5a7943969dcec0cc5dc8b073ac32

ajanlat_padra_1430252449.pdf Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2015-04-28 22:20:49) 722ffb59af37c5f1d61a6b5e1f16e841da5b357650115cf000a11eb443af0f77

korlat_terko_ajanlat_foosszesito_1430252489.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 22:21:29)
6638e11f88d2e7e6051f9c1bb5514db6ecc5c5419864bb22813bd32c62a33f95

nyilatkozat_1444639620.jpg Hiánypótlás melléklet, 110 Kb, 2015-10-12 10:47:00) e77fb34a064b3ea961e5d3b630af524463b69c1e895c81a42c98158f390c86bd

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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e-01korlatesterkoburkolatterve_1429889036.pdf Szerkesztés alatt, 893 Kb, 2015-04-24 17:23:56)
54dd08f782f9b45abc4a574b40cf36d7c2e8a98d2679908947ff0b4fb7abd90c

bojler_1430167812.docx Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-27 22:50:12) b377f8036b028146b049adb8f3a431becfb2056b12cb2779687bd89cdf2b0d8e

ajanlat_padra_1430252741.pdf Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2015-04-28 22:25:41) 722ffb59af37c5f1d61a6b5e1f16e841da5b357650115cf000a11eb443af0f77

korlat_terko_teteles_1430252750.xls Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2015-04-28 22:25:50)
22e5e1feb027cd8b19dcc93a01b25d4be34d5a7943969dcec0cc5dc8b073ac32
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