be/SFP-8467/2015/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Főnix Gold FC. Utánpótlásnevelő Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Főnix Gold FC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

3197

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya Nincs

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18500938-1-07

Bankszámlaszám

12023101-00338091-00100005

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8000

Helység

Székesfehérvár

Út / utca

Gombócleső út

Házszám

HRSZ 4054/1.

Irányítószám

8000

Helység

Székesfehérvár

Út / utca

Gombócleső út

Házszám

HRSZ 4054/1.

Telefon

+36 30 304 22 77

Fax

-

Honlap

www.fonixgoldfc.hu

E-mail cím

info@fonixgoldfc.hu

E-mail cím

info@fonixgoldfc.hu

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Bolla László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása elnök
Mobiltelefonszám

+36 30 304 22 77

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Bolla László

+36 30 304 22 77

E-mail cím
info@fonixgoldfc.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
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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 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

6,7 MFt

8,5 MFt

10,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

5,642 MFt

21,78 MFt

40,516 MFt

Egyéb támogatás

17 MFt

17,2 MFt

17,5 MFt

Összesen

29,342 MFt

47,48 MFt

68,616 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

6,654 MFt

6,8 MFt

7 MFt

Anyagköltség

0,145 MFt

0,45 MFt

0,86 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

23,5 MFt

24,34 MFt

16,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,121 MFt

0,23 MFt

0,41 MFt

Összesen

30,42 MFt

31,82 MFt

25,07 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

22,236 MFt

12,623 MFt

30,683 MFt

Működési költségek (rezsi)

5,575 MFt

6,8 MFt

7 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)

14 557 409 Ft

291 148 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

51 280 576 Ft

1 025 612 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-04-30 09:29
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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, az edzések helyszínéül két 20 x 40 méteres műfüves pályát bérel a Főnix Grund csarnokban. Ezek a pályák világítással ellátottak. Ezen a
helyszínen kerül megrendezésere évente, minden utánpótlás korosztálynak a Főnix Kupa is. Annak érdekében, hogy egyesületünk további
edzéslehetőséget tudjon biztosítani játékosai számára, valamint házigazdái lehessünk egyes országos bajnoki fordulóknak és Bozsik mérkőzéseknek
egyaránt, így a tavalyi (2014/2014-ös) évadra benyújtott pályázatban egy nagy pálya építésével terveztünk. A támogatások beérkezésének eltolódása miatt a
projekt némiképp csúszik, azonban egyesületünk minden erejével azon dolgozik, hogy megvalósítsa. A működési költségeinknek legnagyobb részét a
bérleti díj teszi ki. Ebből a szempontból is kívánatos az új pálya kialakítása, hiszen ezáltal az ilyen jellegű kiadásaink valamelyest mérséklődnének.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A tárgyi eszköz jogcímen tervezett pályakarbantartó gépeket, valamint a kerítést a tél végén, tavasz elején tervezzük beszerezni. Várhatóan ez az az
időpont, amikor szükségüket a pálya készültségi foka indokolttá teszi. Az utánpótlás-nevelés fejlesztése jogcímen, a sporteszközök és sportfelszerelések
beszerzése két ütemben fog megvalósulni. Mivel a tavalyi évre tervezett sportfelszereléseket nem vásároltuk meg, így a bajnoki szezonok megkezdése előtt
szeretnénk ezeket beszerezni. A kondicionáló gépeket szintén a bajnokság kezdetekor, illetve a téli alapozási időszakban szeretnénk megvásárolni. A
gyógyszerek, diagnosztikai eszközök és rehabilitációt elősegítő gépet az idény kezdetekor, valamint a szezon felénél tervezzük beszerezni. A
személyszállítási költségek az idény során egyenletes elosztásban jelentkeznek. Az szállás és étkezés költségekkel a szezon során is számolunk, de
legnagyobb mértékben a nyári és téli időszakra koncentrálódnak az ilyen irányú kiadásaink, hiszen többnyire az edzőtáborokhoz köthetőek. A nevezési
költségek az idény kezdete előtt, még a nyáron realizálódnak. A közreműködői költség pedig a támogatási igazolások kiállításakor merül fel. A rendezési
költségek a Főnix Kupa időpontjában realizálódnak. Ez már a szezonba esik, de természetesen az egyéb bajnokságok menetrendjéhez igazítva.

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 Főnix SE sportfejlesztési programja 100%-ban összhangban áll az MLSZ sportfejlesztési stratégiájával. Az MLSZ által megszabott irányelveket követve, a
belső %-os korlátokat figyelembe véve, állítottuk össze pályázatunkat. A sportegyesület bár nagy múlttal még nem büszkélkedhet, annál nagyobb érdem az
a számos eredmény, amelyet szűk 8 év alatt magáénak tudhat. A tehetségbónusz táblázatból is kiderül, hogy számos magasabb osztályba, illetve
magasabb osztályban játszó csapat utánpótlás osztályába, akadémiákba igazoltak játékosaink. Valamint több korosztályos válogatottunk is van. Büszkén
jelenthetjük ki, hogy a 2002-es születésű játékosaink közül mindenki, kivétel nélkül tagja a megye-válogatottnak. Játékosaink a Bozsik-programban sorra
gyűjtik a győzelmeket és megyei kiemeltként rendre vezetik a tabellát minden korosztályban. Idén először szereplünk NB I-es osztályban, az U14 és U15-ös
korosztályokban. Az U15-ös csapatunk jelenleg 2. helyen áll a bajnokságban és jó esélye van, hogy akár bajnokként zárja ezt az évadot. Ezekből az
eredményekből is jól látszik, hogy mekkora hangsúlyt fektetünk az utánpótlásra. Ennek a személetnek jegyében terveztük meg a sportfejlesztési
programunkat. Szeretnénk színesíteni és még professzionálisabbá tenni az edzésmunkát a kondicionáló gépek használatával. Fontos, hogy ezeket a
gépeket kizárólag edzői felügyelet mellett fogják igénybe venni a játékosok, a baleset- és sérülésveszély elkerülése érdekében. A gyógyszerek, diagnosztikai
eszközök soron is olyan tételeket tüntettünk fel, amelyek sportolóink egészségének védelmét, illetve az esetlegesen szükséges rehabilitációt szolgálják.
Szeretnénk minél nagyobb terhet levenni a szülő válláról, amikor a sportfelszereléseket, az edzőtáborokat, a nevezési díjakat és a személyszállítási
költségeket fizetjük. Reméljük, hogy a TAO program segítségünkre lesz mindebben.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A gyermekek számára a sport számos pozitív előnnyel jár. Mind fizikai, mind pedig szellemi értelemben fejlesztő hatással bír. Egyesületünkben rendkívül
családias a légkör, rendszeresen tartunk szülői értekezleteket is. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy a szülők és az egyesület dolgozói, edzői is minél
jobban tisztában legyenek a gyerekek mindennapi dolgaival. Segítsük őket, és a szülők munkáját. A sport fejleszti az akaraterőt, a kitartást, a szociális
érzékenységet és a logikát. A testmozgás által egészséges, szellemileg és fizikálisan egyaránt jól fejlett gyermekeket nevelhetünk. Az ő agilisségük a
felnőtteket is magával rántja. Így lesz a társadalom egyre egészségesebb. Rengeteg stressztől, túlsúlytól szabadulhatunk meg a sport által. A kellemes
légkörről (barátok) nem is beszélve. A sportfejlesztési program pozitív gazdasági hatást gyakorol a sportszer- és sportfelszerelés-gyártókra, a
személyszállítókra és az belföldi edzőtáborok kapcsán még a turizmusra is. Negatív társadalmi hatás a gyermekek elmaradása lenne. A nagy odafigyeléssel
végzett edzésmunkánknak köszönhetően azonban sportolóink létszáma évről-évre nő. Negatív gazdasági hatást jelentene a támogatók elmaradása, amit
kellő marketinggel igyekszünk elkerülni. Jó biztosítékot adnak erre kimagasló eredményeink.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (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

2015-04-30 09:29

5 / 25

be/SFP-8467/2015/MLSZ
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

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Egyéb

fűnyíró traktor

db

1

1 906 270
Ft

1 906 270 Ft

Egyéb

fűnyíró

db

1

406 546 Ft

406 546 Ft

Egyéb

vontatott csillagtárcsás gyepszellőztető

db

1

129 540 Ft

129 540 Ft

Egyéb

szóróadapter

db

1

317 500 Ft

317 500 Ft

Egyéb

kis pótkocsi

db

1

242 570 Ft

242 570 Ft

Egyéb

acél gyephenger 121 cm

db

1

193 040 Ft

193 040 Ft

Egyéb

hótolólap

db

1

431 800 Ft

431 800 Ft

Egyéb

CareMax CM2 B (JohnDeere)

db

1

5 850 000
Ft

5 850 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

MAN 49+2 személyes autóbusz (használt)

db

1

8 890 000
Ft

8 890 000 Ft

Egyéb

kerítés

db

700

2 750 Ft

1 925 000 Ft

Egyéb

vontatott rugósfogas gyepszellőztető

db

1

67 310 Ft

67 310 Ft
20 359 576 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

fűnyíró traktor

A nagy élőfüves pálya karbantartásához van rá szükségünk.A jó minőségű gyephez szükséges a gyakori nyírás, amely
egy három hektáros terület indokolja, hogy fűnyíró traktort szerezzünk be a fű nyírásához. A traktorhoz további
kiegészítőket kívánunk venni, annak érdekében, hogy univerzális legyen, és a téli időszakban is minél
professzionálisabban tudjuk garantálni a pálya talajának és gyepének minőségi állapotát.

fűnyíró

A területünkön található, nem összefüggő felületek (összesen mintegy 2500m2) fű borításának karbantartásához,
szeretnénk egy kézi fűnyírót is vásárolni. Így párhuzamosan végezhető a munka.

vontatott csillagtárcsás
gyepszellőztető

A gyepszellőztető elősegíti az elhalt fűszálak eltávolítását, ezzel folyamatosan friss gyeptakarót eredményezve. Javítja a
föld porhanyosságát, lazítja azt, ezáltal a tápanyag könnyebben tud bejutni a gyökerekhez.

szóróadapter

A fűnyíró traktor kiegészítő tartozéka. Már a füvesítés során használatba helyezhető, hiszen ennek segítségével gyorsan
és egyenletesen szórható el a kívánt fűmag mennyiség. Elengedhetetlen a terület rendszeres műtrágyázásához, a
minőségi és tartós gyepfelület kialakításához.

kis pótkocsi

A fűnyíró traktor kiegészítő tartozéka. A 3 hektáros terület nagysága indokolja meglétét. Fűmag, pályafesték...stb.
szállításához is alkalmas.

acél gyephenger 121 cm

A gyep ültetésekor elősegíti a fűmagok minél jobb megtapadását a talajfelületen. Javítja az esetleges
talajegyenlőtlenségeket. A későbbiekben pedig hozzájárul a gyeptakaró megerősítéshez. Rendszeres használata
szükséges az erős, minőségi gyepfelülethez.

hótolólap

A pálya és környéke hómentesítésére szolgál.

CareMax CM2 B
(JohnDeere)

A meglévő műfüves pályáink komplett karbantartására szolgáló univerzális kisgép, amellyel biztosítani tudjuk a pályák
rendszeres minőségi használatát.

MAN 49+2 személyes
autóbusz (használt)

Gyakori és nagy km arányú utazásaink miatt szeretnénk autóbuszt vásárolni. A nagy busz vásárlását indokolja, hogy a két
csapatunk, akik az országos bajnokságban játszanak, egyszerre utaznak. A Bozsik program fordulóikor szintén közösen
utaznak a csapataink.

kerítés

A 150 x 200 méter alapterületű területet, amelyen az élőfüves nagypálya kialakításra kerül, szeretnénk kerítéssel ellátni.

vontatott rugósfogas
gyepszellőztető

A gyepszellőztető elősegíti az elhalt fűszálak eltávolítását, ezzel folyamatosan friss gyeptakarót eredményezve. Javítja a
föld porhanyosságát, lazítja azt, ezáltal a tápanyag könnyebben tud bejutni a gyökerekhez.
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2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

14 120 687 Ft

145 574 Ft

291 148 Ft

14 557 409 Ft

2015-04-30 09:29

Önrész (Ft)
6 238 889 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

20 650 724 Ft

20 796 298 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)
0 Ft

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?
Igen
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

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-04-30 09:29

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)
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be/SFP-8467/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U13

Bozsik egyesületi U13

22

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

27

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U11

Bozsik egyesületi U11

27

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

31

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

14

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U15

FŐNIX-GOLD FC U15

16

országos I ffi UP

Bozsik egyesületi

U14

FŐNIX-GOLD FC U14

17

országos I ffi UP

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

Kétszer szerepel a listában!

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

350107

MADARÁSZ DOMINIK

FEHÉRVÁR FC KFT.

2014.09.29

15%

320487

TRUCKESZITZ DÁVID

FEHÉRVÁR FC KFT.

2015.02.12

15%

270759

ZS. NAGY BALÁZS

FEHÉRVÁR FC KFT.

2014.08.18

15%

398732

GRÓZ BÁLINT

GYŐRI ETO FC KFT.

2014.08.06

15%

439761

ADORJÁN GERGŐ

MTK BUDAPEST ZRT.

2014.08.18

15%

315389

DENCINGER NORBERT

MTK BUDAPEST ZRT.

2014.08.18

15%

315527

GÁL BENEDEK

MTK BUDAPEST ZRT.

2014.08.18

15%

364329

TÉGLÁSI MIKLÓS MILÁN

MTK BUDAPEST ZRT.

2014.08.18

15%

301045

SZOBOSZLAI DOMINIK

FŐNIX-GOLD FC

válogatott

25%

2015-04-30 09:29
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be/SFP-8467/2015/MLSZ
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

2015-04-30 09:29

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

2015-04-30 09:29

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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be/SFP-8467/2015/MLSZ
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

2015-04-30 09:29

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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be/SFP-8467/2015/MLSZ
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

2015-04-30 09:29

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

Galileo fitnesz sportgép

db

2

2 400 000 Ft

4 800 000 Ft

Sporteszköz

Vertimax V8 elite

db

1

1 200 000 Ft

1 200 000 Ft

Sportfelszerelés

Jelölő mez

db

30

970 Ft

29 100 Ft

Sportfelszerelés

Sportfelszerelés szett komplett

db

120

40 000 Ft

4 800 000 Ft

Sporteszköz

Life fitness futópad

db

1

1 641 150 Ft

1 641 150 Ft

Sporteszköz

Life fitness elliptica

db

1

1 133 500 Ft

1 133 500 Ft

Sporteszköz

Life fitness ülőkerékpár

db

1

674 700 Ft

674 700 Ft

Sporteszköz

Life fitness háttámlás kerékpár

db

1

693 750 Ft

693 750 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Diagnosztikai eszköz

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Leonardo Mechanograph GRFP

db

1

1 435 000 Ft

1 435 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

Bemer Pro Set

db

2

1 329 000 Ft

2 658 000 Ft

Újraélesztő készülék

Automata defibrillátor

db

2

500 000 Ft

1 000 000 Ft

Gyógyszer

Mentőláda

db

3

20 000 Ft

60 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

Vérnyomásmérő

db

2

15 000 Ft

30 000 Ft

Vitamin

Seatone Restart

db

100

3 600 Ft

360 000 Ft

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

Kategória

Főnix Grund műfüves csarnok,
világítással

Műfüves
pálya

Bérleti díj / óra
(Ft)
7 000 Ft

Igénybevett órák száma / h
ó
132

Hónapok
száma
12

Bérleti díj összesen
(Ft)
11 088 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése
Főnix Grund
műfüves
csarnok,
világítással

Indoklás

Egyesületünk kettő darab 20 x 40 m-es, világítással ellátott műfüves pályát bérel egy fedett csarnokban. Ez szolgál az edzések
helyszínéül. Mivel saját pályánk egyelőre még kialakítás alatt áll, az edzések megtartásához azonban hely szükséges, így kénytelenek
vagyunk bérelni. Azonban ez a megoldás olyan szempontból kiváló, hogy nem kell alkalmazkodnunk az időjárási körülményekhez. Ez
nagy előnyt jelent az edzések és az edzésmunka megtervezése során.

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

2015-04-30 09:29

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma
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2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

14 972 200 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

5 543 000 Ft

Személyszállítási költségek

7 899 070 Ft

Nevezési költségek

2 736 730 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

11 088 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

10 990 200 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

2 010 800 Ft

Összesen

55 440 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

49 742 158 Ft

512 806 Ft

1 025 612 Ft

51 280 576 Ft

2015-04-30 09:29

Önrész (Ft)
5 697 842 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

56 465 612 Ft

56 978 418 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

2015-04-30 09:29
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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

2015-04-30 09:29
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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)

291 148 Ft

291 148 Ft

145 574 Ft

436 722 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 025 612 Ft

1 025 612 Ft

512 806 Ft

1 538 418 Ft

Összesen

1 316 760 Ft

1 975 140 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcí
m

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítésével, az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a
sportfejlesztési program elkészítését, a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolási kérelem
benyújtását, az előrehaladási és pénzügyi jelentések elkészítését, valamint az esetleges változás-bejelentési és programmódosítási
dokumentáció összeállítását is. Ezen feladatok ellátásáért, a programban 2%-os közreműködői díjat tervezünk.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program elkészítésével, az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég vállalja a
sportfejlesztési program elkészítését, a hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolási kérelem
benyújtását, az előrehaladási és pénzügyi jelentések elkészítését, valamint az esetleges változás-bejelentési és programmódosítási
dokumentáció összeállítását is. Ezen feladatok ellátásáért, a programban 2%-os közreműködői díjat tervezünk.

2015-04-30 09:29
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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: Székesfehérvár, 2015. 04. 30.

2015-04-30 09:29
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Nyilatkozat 2
Alulírott Bolla László (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: Székesfehérvár, 2015. 04. 30.
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be/SFP-8467/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-8467/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 00:36:16

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-22 10:41:29

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 08:46:48

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 08:46:25

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 06:31:30

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 00:43:30

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 00:37:08

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Székesfehérvár, 2015. 04. 30.
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be/SFP-8467/2015/MLSZ
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

5

6

20%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

5

6

20%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

16

20

25%

fő

111

133

20%

Egyéb indikátorok
U7-U14

0%
0%
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be/SFP-8467/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
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

14 120 687 Ft

145 574 Ft

291 148 Ft

14 557 409 Ft

6 238 889 Ft

20 650 724 Ft

20 796 298 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

14 120 687 Ft

145 574 Ft

291 148 Ft

14 557 409 Ft

6 238 889 Ft

20 650 724 Ft

20 796 298 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

49 742 158 Ft

512 806 Ft

1 025 612 Ft

51 280 576 Ft

5 697 842 Ft

56 465 612 Ft

56 978 418 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

63 862 845 Ft

658 380 Ft

1 316 760 Ft

65 837 985 Ft

11 936 731 Ft

77 116 336 Ft

77 774 716 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2015-04-30 09:29

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFP-8467/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (8 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)
alairasi_1429692089.jpg Szerkesztés alatt, 669 Kb, 2015-04-22 10:41:29) b6d7701019363e8c953aa31ef81e848c4fe680609ed49e8c81d46077e22b6988
Egyéb dokumentumok
regijatekosok_1430368290.pdf Szerkesztés alatt, 154 Kb, 2015-04-30 06:31:30)
9224d16898e8f923194aa39b2e6b4e2fc1823b6369b06b92e15cb28bf025d623
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat_1430346976.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 00:36:16) a89b9e20e0dfcb3a26d826f30f222b2b267cdf17b199ae07799fba93f0e7fa2b
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
raiffeisendirektnetutalas_1430376385.pdf Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2015-04-30 08:46:25)
96816c2548ec505754df006a23d30f1fb540c9a74bbb0d03d2833fe6b4fc766f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nullas_igazolas_fonix_2015.04.30_1430376408.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-30 08:46:48)
189e6911a9b3a5707d63624b2e91704ec750cf24a939700e91966a18ddebff93
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
keritesara_1430347410.pdf Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2015-04-30 00:43:30) 85ec0d20a4f46f4a1ad914fd967e910e9bdd680f1f6262c1a67b843b33d0730c
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
funyiroberendezesek_1430347016.pdf Szerkesztés alatt, 218 Kb, 2015-04-30 00:36:56)
02829f9171f1fc5ef50b424323f6a0501ac2cd51af1e22c8ff08ec155b51a258
muszakileirasok_1430347028.pdf Szerkesztés alatt, 142 Kb, 2015-04-30 00:37:08)
a8924060d110df94e6d3557a0dc831e943dc07c7abfd63f7ed97da3811d77905
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