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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

SZÖVETKEZETEK SPORTEGYESÜLETE

A kérelmező szervezet rövidített neve

SZÖVETKEZETEK SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

836

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

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

19850700-2-09

Bankszámlaszám

11738125-20030281-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4087

Város

Hajdúdorog

Közterület neve

Böszörményi

Közterület jellege

út

Házszám

85

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

4087

Város

Hajdúdorog

Közterület neve

Tokaji

Közterület jellege

út

Házszám

4

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 295 64 59

Honlap

www.sportegyesulet.hajdudorog.hu
E-mail cím

Fax
kissmiklos05@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Pesel János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 205 49 38

E-mail cím

kissmiklos05@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Kiss Miklós

Mobiltelefonszám
+36 30 295 64 59

E-mail cím
kissmiklos05@gmail.com

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

Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI

4087
Hajdúdorog
Tokaji út
5

együttműködési megállapodás a labdarúgás fejlesztése területén

Szent Bazil Oktatási Központ

4087
Hajdúdorog
Ady Endre utca
23-27

együttműködési megállapodás a labdarúgás fejlesztése területén
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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
Egyesített Napközi Otthonos Óvodák

2016-05-29 22:57

Székhely
4087
Hajdúdorog
Sarok utca
1

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
együttműködési megállapodás a labdarúgás fejlesztése területén
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

2 MFt

2,5 MFt

3 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,69 MFt

1,1 MFt

1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0,75 MFt

6,9 MFt

13,3 MFt

Egyéb támogatás

1,622 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

6,062 MFt

11,5 MFt

18,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,849 MFt

3,1 MFt

4,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,729 MFt

0,8 MFt

1 MFt

Anyagköltség

5,515 MFt

4 MFt

7,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

2,2 MFt

4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0,72 MFt

1 MFt

Összesen

8,093 MFt

10,82 MFt

17,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

6 MFt

8,1 MFt

15,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,8 MFt

0,6 MFt

0,8 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

13 264 132 Ft

265 283 Ft

Általános képzés

41 759 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
A program célja, megfelelő technikai, felszerelési háttérrel rendelkező, a fiatalok számára is vonzó labdarúgó sportegyesület fejlesztése, a Szövetkeztek
Sportegyesülete labdarúgó utánpótlás bázisának kialakítása, a csapatok versenyeztetésének biztosítása. A Hajdúdorog Város Önkormányzatától megállapodása
alapján térítésmentes használatba kapta a város sporttelepét. Amely megállapodást négyévente megújít. A létesítmény egy közepes állapotú, füves 100x62 m-es
pályából áll, egy elhanyagolt salakos 44X22 m-es pályából, amit önerőből átalakítottunk füves pályává, és egy 44x22 m-es bitumenes pályából, aminek a védőhálói
tönkrementek, amit felújítottunk. A nagypálya labdafogói sajnos úgy lettek kialakítva fémből, 12 évvel ezelőtt, hogy a labdákat hamar tönkreteszik. PE labdafogó
hálóra kell cseréltük. A nagypálya melletti lelátók (beton lelátó állóhelyekkel) felújításra szorulnak. A lelátó tetőszerkezete hullámpala, amit cserélni kellene. A klubház
épületén 2005-ben pályázati forrásból javításokat végeztek, azonban azóta a folyamatos használat miatt állapota rohamosan romlik. A sporttelep téglakerítése
közepes állapotú, idővel a balesetveszély miatt le kell majd bontani. A nagypálya világítással rendelkezik, de a villanyoszlopok statikai süllyedések miatt dőlnek. A
kiigazításukat elvégeztük. A világítótestek régiek és nem működik mindegyik, cseréjük esedékes volt. Ezt a 2012/13-as TAO-ból lecseréltük LED-re. A klubház, öltözők
fűtése konvektoros, de elhasználódtak. A meleg víz biztosítása villany boylerekkel történik. A sporttelep 90%-át fű borítja, ennek karbantartást a megfelelő mértékben
és időben nem tudjuk karbantartani a meglévő fűnyíró gépünkkel. Ezt a 2012/13-as TAO-ból megvásároltuk. Az SE felnőtt csapata jelenleg a Hajdú-Bihar megye I.
osztályban játszik. Jelenleg a 14. helyen áll 16 csapatból. Utánpótlás csapataink az U19, U16 és a Bozsik program keretében két-két U7, U9, U11 és egy U13.
Futsalban U17, U15, U13, U11 versenyzett a megyei bajnokságban. Az Bozsik-programban a hét utánpótlás csapat versenyeztetésének egy részét az 2015/2016
évadban megszerezhető társasági adó felajánlásokból biztosítottuk.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
2016.július - 2017. július 2016 május-július - a jogszabály szerinti támogatási igazolások kiállítására vonatkozó eljárás lefolytatása - a lehetséges támogatókkal történő
tárgyalások és egyeztetések - ifi- és felnőtt csapat edzéseinek elkezdése július - UP és a gyermek csapatok edzéseinek elkezdése - új játékosok igazolása az UP
csapatokba 2015. szeptember-2016. június - sportfelszerelések, sporteszközök megvásárlása 2016. július - a támogatás elszámolása Projekt költségvetése a
2016/2017-es évadra - Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

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 megvalósítás eszközei: Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események. Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül. Az amatőr és
szabadidős futball, a feltörekvő szakágak sportolóinak számát kell növelni, Ugyanilyen fontos az is, hogy a futballt értő, szerető szurkolók, támogatók száma is nőjön,
ezen keresztül nő a nézőszám, a klubokhoz tartozó pártoló-tagok száma is, a labdarúgás támogatottsága, népszerűsége, eladhatósága és jövedelmezősége is. A
tömegek mozgósítása, a figyelem felkeltése, korosztálytól függetlenül a tömegek bevonása. A sportpálya füves és bitumenes pályáinak ingyenes használatának
biztosítása a hét minden napján, mindenki számára 8-21 óráig. -Iskolai csapatok, tornák szervezése, támogatása, népszerűsítése. -A lányok bevonása a játékba. -A
szülők bevonása a szervezésbe. Amatőr bajnokságok szervezése: Az elszivárgó korosztályok védelme. Az amatőr bajnokságok szervezettségének javítása.
Strandlabdarúgás népszerűsítése és elterjesztése. Szenior labdarúgó torna szervezése. -Az utánpótlás nevelés személyi és tárgyi feltételeinek javítása,
megteremtése. -A szervezett gyermekfutball kiépítése. -Az óvodai, iskolai programba minél több gyerek bekapcsolása. -Az iskolákból a tehetséges diákok
kiválasztása évjáratonként, számukra tehetséggondozás, fejlesztés biztosítása városi szinten. -Ezen gyerekek folyamatos bekapcsolása az egyesületi programokba. A két hajdúdorogi általános iskola diákjainak beszervezése az utánpótlás csapatokba, alsó tagozatos gyerekek leigazolása, akiknek három éve térítésmentesen
edzést tartunk. -U7, U9, U11, U13 csapatok az OTP Bozsik-programban való szerepeltetése. -U16, U19 indítása a megyei bajnokságban. -U11, U13, U15, U17
indítása a megyei futsal bajnokságban. -Gyermek labdarúgó tornák szervezése télen. -Sporteszközök, felszerelések vásárlása a csapatok működéséhez, edzéséhez.
Honlap fenntartása, működtetése. -2016-ban bent maradni a felnőtt csapattal a Megye I. bajnokságba. -Bérletek készítése, minél szélesebb körben terjeszteni -Két
felnőtt játékos beiskolázása edzői tanfolyamra. Továbbképzéseken részt venni. Az ez évi sportfejlesztési program a tavalyira építkezik, folytatja és újakkal bővíti.
Például: tömegesítés, tárgyi, személyi feltételek javítása, a létrehozott UP csapatok működtetése, újként U17 futsal csapat indítása, a honlap működtetése.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A mikrokörnyezetünkben a gyermekekben meglévő mozgásigény,labdaszeretet kiaknázható,amennyiben választ adunk a szülők által felvetett logisztikai problémákra,
amennyiben szociális érzékenységről teszünk tanúbizonyságot, amennyiben folyamatos játéklehetőséget biztosítunk a gyerekek részére. Szélesebb – pozitív társadalmi hatásnak számít a gyermekek egészséges életmódra nevelése, a preventív jellegű egészségmegóvás, a gyermekek értékítéletének helyes irányba
terelése, a nem éppen szívderítő egyéb kihívások hatásának ellensúlyozása. A labdarúgás csapatsportág révén nagy tömegeket tud megmozgatni, és mint a világon,
Magyarországon is, a múltban és a jelenben, a legnépszerűbb sportágak szűk elitjének vezetője. Rendkívül nagy az ebben rejlő lehetőség, hiszen rengeteg gyerekkel
szeretethetjük meg a rendszeres testmozgást úgy, hogy örömmel, kedvvel végezzék, ne pedig kötelességből. A gyerekek egészséges fejlődésének alapja kell, hogy
legyen az állandó testmozgás,amely párosulva a közösségben kialakult erkölcsi normákkal biztos alapot teremthet a mindennapi élethez. Az első számú szempont az
egészséges fejlődés, és ebből alakulhat ki a versenysportra való felkészítés. A versenysportba bekerült fiatalok számára nagyon tisztes megélhetést biztosít, ami
együtt jár a társadalmi elismertséggel. A sportolók szórakozást, izgalmat, örömöt, egy felszabadult nemes érzés lehetőségét teremthetik meg a szurkolók számára. A
sikeres szereplés megtölti a stadionokat, lehetővé teszi a TV-közvetítéseket, megmozgatja a hirdetési piacot, vagyis befolyásolja a szórakoztatóiparon keresztül az
egészségügyet, a gazdaságot, ami a legfontosabbak egyike az emberi életnek. Gazdasági szempontból munkahelyeket teremt, biztosítja a szakembereinek a
megélhetését, továbbképzését, valamint az adó- és járulékfizetésekkel hozzájárul az állami, központi kasszához. Kockázatok: - A sportfejlesztési programunk
kockázatát a jelenleg érvényben lévő támogatási kedvezmény váratlan visszavonásának esetén érzékelhetjük. - Ha időben nem tudnak a vállalkozók támogatást
utalni. - Az önkormányzat későn vagy nem tud támogatást utalni. Az egyesületi saját bevételekből nem lehet fenntartani a képzést, versenyeztetési és szakembermegbecsültségi szintet, mint egy sikeres elbírálás esetén.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 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

2016/17 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
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi 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
2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016/17 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.

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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

SZÖVETKEZETEK SE U19

28

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U16

SZÖVETKEZETEK SE U16

32

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

8

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

10

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

13

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

11

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

27

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-05-29 22:57

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-05-29 22:57

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U17

SZÖVETKEZETEK SE U17

11

futsal UP torna

futsal UP bajnokság

Aktív

U15

SZÖVETKEZETEK SE U15

11

futsal UP torna

futsal UP bajnokság

Aktív

U13

SZÖVETKEZETEK SE U13

11

futsal UP torna

futsal UP bajnokság

Aktív

U11

SZÖVETKEZETEK SE U11

11

futsal UP torna U11 v. alatta

futsal UP bajnokság

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-05-29 22:57

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-05-29 22:57

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-05-29 22:57

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

80

20 000 Ft

1 600 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

pár

80

17 000 Ft

1 360 000 Ft

Sportfelszerelés

edző mez

db

80

6 000 Ft

480 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

80

10 000 Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

10

10 000 Ft

100 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

5

10 000 Ft

50 000 Ft

Sporteszköz

fejelő állvány

db

2

30 000 Ft

60 000 Ft

Sporteszköz

fejelő állványhoz labda

db

4

5 000 Ft

20 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú ujjú

szett

40

20 000 Ft

800 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Vitamin

izotóniás ital

liter

50

6 600 Ft

330 000 Ft

Gyógyszer

sportkrém

db

30

3 200 Ft

96 000 Ft

Gyógyszer

porcerősítő

db

13

10 000 Ft

130 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

MLSZ

Sportcsarnok

8 000 Ft

11

3

264 000 Ft

Szent Bazil Oktatási Központ

Sportcsarnok

6 000 Ft

12

4

288 000 Ft

Móra Ferenc Általános Iskola

Egyéb

3 000 Ft

16

6

288 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

MLSZ

Az UP 11, 13, 15, 17 futsal csapatok bajnoki mérkőzések lejátszásához szükséges csarnokok bérleti díja.

Szent Bazil Oktatási Központ

Az öszi- téli hónapokban az UP nagypályás és futsal csapatoknak szükséges a felkészüléshez.

Móra Ferenc Általános Iskola

Az öszi- téli hónapokban az UP, és UP futsal csapatoknak szükséges a felkészüléshez.

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Edző

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)
TANC1507-01616

2016-05-29 22:57

Adózás
módja

EKHO

Szerződés
szerinti havi
óraszám
48

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma
12

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)
60 000 Ft

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
12 000 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
864 000 Ft
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2016/17 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)

Edző

TANC1419-01013

EKHO

32

10

36 000 Ft

7 200 Ft

432 000 Ft

Edző

4121

EKHO

24

10

30 000 Ft

6 000 Ft

360 000 Ft

Edző

7928

EKHO

32

10

36 000 Ft

7 200 Ft

432 000 Ft

Egyéb

kapusedző

EKHO

20

10

10 000 Ft

2 000 Ft

120 000 Ft

Egyéb

adminisztrátor

EKHO

44

12

40 000 Ft

8 000 Ft

576 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

kapusedző

A megnövekedett utánpótlás csapatoknak a megfelelő szintű kapusképzés biztosítása miatt szükséges, amellyel hosszú távon
biztosítanánk a helyi játékosokból a képzett kapusokat.

adminisztrátor

A megnövekedett utánpótlás létszám miatt szükséges alkalmazni a többlet feladatok ellátására.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1419-01013

MLSZ Grassroots
C

U7

4

8

TANC1419-01013

MLSZ Grassroots
C

U9

4

8

TANC1507-01616

MLSZ Grassroots
C

U11

6

25

TANC1507-01616

MLSZ Grassroots
C

U13

6

23

7928

MLSZ D

U15

2

11

7928

MLSZ D

U16

6

33

4121

MLSZ D

U17

2

11

4121

MLSZ D

U19

4

36

Válasszon

Nem releváns

U13

5

6

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

5 610 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

556 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 300 000 Ft

Nevezési költségek

50 000 Ft

2016-05-29 22:57
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

100 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

840 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 100 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 784 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

14 340 000 Ft

2016/17 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)

12 866 208 Ft

132 641 Ft

265 283 Ft

13 264 132 Ft

1 473 792 Ft

14 605 283 Ft

14 737 924 Ft

2016-05-29 22:57
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

MLSZ Kapus (edző)

1

45 000 Ft

MLSZ Grassroots "C"

1

38 100 Ft
83 100 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

41 341 Ft

418 Ft

0 Ft

41 759 Ft

41 759 Ft

83 100 Ft

83 518 Ft

2016-05-29 22:57
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-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

2016-05-29 22:57
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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)

Utánpótlás-nevelés

265 283 Ft

Összesen

265 283 Ft

Maximum közrem. díj
265 283 Ft

Ellenőrző szervnek fizetendő díj
132 641 Ft

Összesen
397 924 Ft
397 924 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím
Utánpótlás-nevelés

2016-05-29 22:57

Feladat leírása
Az utánpótlás könyvelése, TAO-s pályázat kezelése.
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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: Hajdúdorog, 2016. 05. 29.

2016-05-29 22:57
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Nyilatkozat 2
Alulírott Pesel János (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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Hajdúdorog, 2016. 05. 29.
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 22:41:06
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-26 22:21:02
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-27 21:04:55
Feltöltés / Megtekintés

(17 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 09:12:21
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0

Kelt: Hajdúdorog, 2016. 05. 29.
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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

4

5

25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

fő

120

140

17%

Egyéb indikátorok:
nézők száma

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

37

37

0%

U18

fő

0

0

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

36

36

0%

U15

fő

0

0

0%

tornán való résztvétel

8

9

13%

torna rendezés

6

6

0%

Egyéb indikátorok

0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

12 866 208 Ft

132 641 Ft

265 283 Ft

13 264 132 Ft

1 473 792 Ft

14 605 283 Ft

14 737 924 Ft

Képzés

41 341 Ft

418 Ft

0 Ft

41 759 Ft

41 759 Ft

83 100 Ft

83 518 Ft

- ebből általános képzés

41 341 Ft

418 Ft

0 Ft

41 759 Ft

41 759 Ft

83 100 Ft

83 518 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

12 907 549 Ft

133 059 Ft

265 283 Ft

13 305 891 Ft

1 515 551 Ft

14 688 383 Ft

14 821 442 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
17 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 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)
alairasicimpeldany_1461702062.jpeg (Szerkesztés alatt, 638 Kb, 2016-04-26 22:21:02)
17eab76d5dd1091fa34e86f6270b0b759ab5bf80f0d91e788357606a347c937f
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat20160407_1461701918.jpeg (Szerkesztés alatt, 674 Kb, 2016-04-26 22:18:38)
e3d7457a81352df2dde5f39c77ea33ba935ea890ab516aac655f7a6a61d14d76
kivonat201604072001_1461703266.jpg (Szerkesztés alatt, 337 Kb, 2016-04-26 22:41:06)
fa0d0dbd69a5786e7436cfe7e198140971df1ff886e5c12d2810a6a1af2f69a1
(17 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igszolgdij_1461913827.html (Szerkesztés alatt, 2 Kb, 2016-04-29 09:10:27) 4ee1c35c089c5c2cc4c2be6b987d6642fffed5d30fbd1899e146d2fd5e80426a
igszolgdij_1461913941.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-29 09:12:21) b80dc4e671d5594679a342feafe18708aa2f6151483edfb30cf4ab4e9e9572be
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_szovetkezet_se_19850700_772558558_1461876925.pdf (Szerkesztés alatt, 397 Kb, 2016-04-28 22:55:25)
029a8886b45a630b1e2c0d67fc9c2de0ad0d74ccbd6efed458354f568c588210
1_szovetkezetek_sportegyesulete_198_1464375895.pdf (Hiánypótlás melléklet, 372 Kb, 2016-05-27 21:04:55)
4890bc33801597d7494063fa4640e4f1180195cb16168a1875d99fb39a098479
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