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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Gödöllői Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

GSE

Gazdálkodási formakód

521

Bajnoki osztály:

Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18720057-1-13

Bankszámlaszám

11600006-00000000-64894346

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2100

Város

Gödöllő

Közterület neve

Remsey Jenő körút

Közterület jellege

körút

Házszám

18

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2100

Város

Gödöllő

Közterület neve

Remsey Jenő körút

Közterület jellege

körút

Házszám

18

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 222 78 78

Fax

-

Honlap

www.gse.hu

E-mail cím

adam.rita@upcmail.hu

E-mail cím

adam.rita@upcmail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Ádám Rita

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 222 78 78

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Ádám Rita

E-mail cím

+36 20 222 78 78

adam.rita@upcmail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Mogyoród Sportcsarnok

Létesítmény tulajdonosa
Mogyoród Önkormányzata

Létesítmény üzemeltetője
Mogyoród Nonprofit Kft

Átlagos heti használat (óra)
12

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2007-02-28
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2008-04-03

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

2016-12-08 10:27

1 / 27

be/SFPHPM01-04060/2016/MKSZ
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

Török Ignác Gimnázium

2100
Gödöllő
Petőfi Sándor út
12

utánpótlás korú versenyzők integrálása/együttműködési megállapodás

Magyar Testgyakorlók Köre

1087
Budapest
Salgótarjáni út
12-14.

utánpótlás korú versenyzők integrálása/együttműködési megállapodás

Kínai-Magyar Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.

1157
Budapest
Kavicsos köz
2-4.

utánpótlás korú versenyzők integrálása/együttműködési megállapodás

Táncsis Mihály úti Óvoda

2100
Gödöllő
Táncsis Mihály út
1

utánpótlás korú versenyzők integrálása/együttműködési megállapodás
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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

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,582 MFt

1,6 MFt

1,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

62,146 MFt

4,029 MFt

251 MFt

Egyéb támogatás

0,054 MFt

0,081 MFt

101 MFt

Összesen

63,782 MFt

5,71 MFt

353,6 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

32,464 MFt

3,5 MFt

20,4 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

2,3 MFt

0,023 MFt

296 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

7,534 MFt

6,321 MFt

8,4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

20,377 MFt

0,33 MFt

28,8 MFt

Összesen

62,675 MFt

10,174 MFt

353,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

57,705 MFt

9,821 MFt

27,733 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

4 751 269 Ft

95 025 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

9 795 710 Ft

195 914 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

36 676 852 Ft

454 035 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

24 160 918 Ft

483 218 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A Gödöllői Sport Egyesület 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy megteremtsük a környék, az agglomeráció és a későbbiekben részint budapesti gyermekeinek
sportolási feltételeit. Sportolóink a 8-19 éves korosztályhoz tartoznak. Az elmúlt évben a következő kategóriákban indítottuk csapatainkat a Magyar Kézilabda
Szövetség által szervezett gyermekbajnokságban: U11, U13 lány. A szakmai koncepció szerint három edző irányítja a szakmai munkát. Jelenleg játékosaink 5
korcsoportban versenyeznek. Junior, ifjúsági és serdülő korcsoportban az MTK-val kötött együttműködési megállapodás keretében. U13, U11 korcsoportokban pedig
a Gyermekbajnokság keretében. Egyesületünk igazol játékosainak száma 59. Ezen kívül működtetünk óvodai csoportot, illetve általános iskolai csoportot is A Kínai
Magyar Két Tannyelvű Általános Iskolában. Az óvodások és az alsó tagozatosok (1-2. osztályosok) megismerkedhetnek a szivacskézilabdázás rejtelmeivel.
Óvodában fő célkitűzésünk a játék megszerettetése. A gyerekek megtanulják a játék alapjait, szabályait, majd a nagyobbaknak már lehetőséget biztosítunk, hogy
rendszeresen versenyezzenek a különböző bajnokságokban, kupákban. Ezen korosztályoknál az is rendkívül fontos feladat, hogy hozzászoktassuk őket a közösségi
viselkedéshez. A gyermek korosztályoknál feladataink közé tartozik az alapvető technikai, taktikai elemek elsajátíttatása. A serdülő, ifjúsági és junior korcsoportnál
célunk, hogy megfelelő szintű szakmai fejlődést biztosítsunk azon sportolóink számára, akik a sportágban hosszú távon kívánják kamatoztatni képességeiket. A
tehetségek kiválasztásának alapja, a tömegbázis szélesítése, a jelenlegi létszám növelése. Ezért indítottunk az idei évtől iskolai és óvodai csoportot is. Sportolóinkkal
igyekszünk a legtöbb hazai rendezésű kupás részt venni, illetve nyáron külföldi tornákon is részt veszünk. (Spanyolország, Ausztria, Horvátország) Büszkék vagyunk
korosztályos válogatott játékosainkra is. Egyesületünk a Mogyoródi Sportcsarnokban tarja edzéseit, melyet bérleti díj ellenében használ.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A 2011/2012-es tanévben a Kormány a megelőző vizsgálatoknak és felméréseknek hatására konkrét lépéseket tett a mindennapos testnevelés bevezetésének
érdekében. A mindennapos testnevelés bevezetésének alapvető célja, hogy gyermekeinkből egészséges felnőttek váljanak. Ehhez azonban nem csak az óraszámok
mennyiségi növelésére, hanem azok minőségi tartalmának fejlesztésére is szükség van.Ezen feltételek biztosításához azonban korrekt infrastrukturális háttérre van
szükség. Testnevelés órát lehet ugyan tanteremben megtartani, de annak hatékonysága erősen megkérdőjelezhető. A Magyar Pünkösdi Egyház fenntartásában
Isaszegen működő Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola jelenleg egy szerkezetkész sportcsarnokkal rendelkezik. A testnevelés órák
megtartására alkalmas létesítménye jelenleg nincsen. A létesítmény felújítására egy többszereplős együttműködés alakítottunk ki. AZ MTK Sportegyesület Kézilabda
szakosztályának együttműködő partnere a Gödöllői Sport Egyesület (GSE), mely régóta színvonalas utánpótlás-nevelő munkát végez a kézilabda sportág területén. A
most elinduló, közös regionális utánpótlás-nevelési programunk összefogója a GSE. Ennek lényege, hogy Gödöllő mellett alközpontok kerülnek kialakításra
(Mogyoród, Kartal, Isaszeg), ahol a gyermekek tíz éves korukig részesülnek alapképzésben. Az első kiválasztás után a gödöllői egyesületbe kerülnek, ahonnan a
legtehetségesebbek jutnak majd fel az MTK utánpótlás csapataiba. A GSE feladata a kelet-pest megyei régi utánpótlás bázisának kialakítása. A Gödöllői Sport
Egyesület az isaszegi alközpont kialakítás érdekében megállapodást kötött az Isaszegen működő Bázis Sportegyesülettel. Jelen megállapodás tárgya a sportcélú
ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás jogcímen, a GSE által igénybe vehető támogatáshoz szükséges feltételek megteremtése a 2016-17-es támogatási
időszakra vonatkozóan. Gödöllői Sport Egyesület vállalja, hogy a 2016-17-es csapatokat versenyeztet a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt bajnokságokban. A
Bázis SE az új térség feltárása érdekében toborzást szervez az iskola leendő első osztályosai körében, és beindítja a körzet utánpótlás csapatait. A kiviteli tervek
elkéészítésének megkezdése 2016. szeptember 1., befejezése 2017. március 31.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Sportfejlesztési programunk jelen kérelem keretei között a 2016/2017-es évadra vonatkozik. A 2016/2017-es évadban a legfontosabb egyesületünk számára a
nemzeti bajnokságokban való indulás. Az alábbiakban felsorolásszerűen bemutatjuk a szezon főbb állomásait, ütemtervét: Cell kupa - Veszprém 2016. augusztus 713. Serdülő bajnokság 2016. szeptemberétől folyamatosfolyamatos NBI Ifjúsági bajnokság 2016.szeptemberétől folyamatos NBI Junior bajnokság
2016.szeptemberétől folyamatos Gyermekbajnokság 2016.szeptemberétől folyamatos Főnix kupa - Debrecen 2017. február Balázs kupa - Győr 2017. április
Edzőtábor - 2017.június Makarska kupa - Horvátország 2017. június Az edzések minden korosztály tekintetében 2016.július 20- december 23-ig, illetve 2017. január
2- június 30-ig tartanak. A sporteszközök, személyszállító eszközök, sportfelszerelések, gyógyászati-és tárgyi eszközök beszerzése folyamatos.

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 2016/17-es évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkat, az annak keretében megvalósított feladatokat az időszakos előrehaladási jelentésekben, illetve a
szezonvégi szakmai beszámolókban részleteztük. Az előző programok illetve 2016/2017-es sportfejlesztési program közötti kapcsolat oly módon jelenik meg, hogy a
tavalyi évben tervezett utánpótlás fejlesztése, az igazolt játékosok számának növelése továbbra is cél, az ott integrált gyermekeket tovább fejlesztjük és felkészítjük a
korosztályos kihívásokra. Ebben az időszakban a fókusz az alacsonyabb korosztályon lesz, mivel a korábbi gyermek korosztályos játékosaink serdülő bajnokságban
indulnak. Támogatni kívánjuk a minőségi iskolai oktatásban való részvételi lehetőséget, valamint a sportoláshoz való rendszeres lehetőséget, csökkenteni az
utazással járó anyagi és fizikális, mentális terheket. Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok: • Az egyesület utánpótlás játékosai létszámának növelése,
az edzők által tehetségek felismerése Gödöllő és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban. • gyermekek megismertetése a kézilabdával, beépítésük az egyesületbe,
kézilabdázással és a sporttal való első megismertetés, sport élményének biztosítása, • részt kívánunk vállalni a mindennapos testnevelés bevezetésében és a
megvalósításában is, • az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának növelése. • az MKSZ képzési stratégiájának megfelelően
az edzői gárda rendszeres, folyamatos továbbképzése, • az utánpótlásban dolgozó szakemberek anyagi elismerésben való részesítése, • az edzéseken és a
versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése, • sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára,
• pályabérleti díjak biztosítása, • nevezéssel, igazolásokkal kapcsolatos költségek biztosítása, • verseny és játékengedéllyel kapcsolatos kiadások biztosítása, •
csoportos utazás biztosítása, a költségek csökkentése érdekében mikrobuszok beszerzése. • a játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény
eléréséhez szükséges gyógyászati segédeszközök biztosítása sportolóink részére, • saját rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel
biztosítása. • évente több edzőtábort szervezése, csaknem minden igazolt játékosunk részvételével.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakemberek
foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki az ország utánpótlás-nevelő egyesületei között. A csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló
körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és
a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. Következetes szakmai stábunk segítségével az egyesület komoly nevelési
funkciót is betölt a játékosaink életében. Rendet, fegyelmet sugárzunk, ők pedig megismerhetik saját korlátaikat, erényeiket, és mégis fejlődhetnek. Játékosaink hazánk a sportág hazánk nemzetközi életében betöltött vezető szerepének is köszönhetően - példaképeket választhatnak, újabb és más irányú célokat tűznek maguk
elé. Népegészségügyi szempontból is valljuk, hogy a sport általános üzenete az egészséges életmódot közvetíti, emellett megerősíti a növésben lévő gyermekek
csontozatát, izomzatát, keringését.

2016-12-08 10:27

5 / 27

be/SFPHPM01-04060/2016/MKSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Ádám Rita

Születési
dátum

1965-07-24

Kategória

Ügyv. Elnök

Lic.

N.r.

Adózás
módja

EKHO

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

8

12

650 000 Ft

130 000 Ft

9 360 000 Ft

8

12

650 000 Ft

130 000 Ft

9 360 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

4 608 731 Ft

47 513 Ft

95 025 Ft

4 751 269 Ft

4 751 269 Ft

9 455 025 Ft

9 502 538 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
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő

db

1

13 000 000
Ft

13 000 000 Ft

Informatikai eszközök

Laptop

db

2

250 000 Ft

500 000 Ft

Informatikai eszközök

Nyomtató

db

2

100 000 Ft

200 000 Ft
13 700 000 Ft

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

Indoklás

Mikrobusz 8+1 fő

A gyerekek szállítását bajnoki mérkőzésekre, kupákra hosszútávon kisebb beruházással szeretnénk megoldani. Két busz
szükséges ahhoz, hogy a mérközésekre az egész csapatot el tudjuk szállítani.

Laptop

A mobil elektronikus ügyintézés lebonyolítása miatt szükségessé vált, hogy az edzők is el tudják intézni feladataikat
számítógépen. ( mérkőzések elemzése,tagnyilvántartás stb)

Nyomtató

A megnövekedett adminisztrációs terhek elvégzéséhez szüksége van az egyesületnek olyan nyomtatóra, amellyel szkennelni és
fénymásolni is lehet.

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)

9 501 839 Ft

97 957 Ft

195 914 Ft

9 795 710 Ft

4 198 161 Ft

13 895 914 Ft

13 993 871 Ft

2016-12-08 10:27
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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)

TEB

Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola sportcsarnok és
kiviteli terv dokumentációinak elkészítése

2016-09-01

2017-03-31

2017-03-31

31 750 000 Ft

TEB

Engedélyezési terv

2016-09-01

2017-03-31

2018-03-31

19 824 700 Ft
51 574 700 Ft

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

Gábor Dénes Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola sportcsarnok és
kiviteli terv dokumentációinak
elkészítése

2016-12-08 10:27

Beruházás címe

2117
Isaszeg
Gábor Dénes köz
1

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
2499/3

Indoklás

A 2011/2012-es tanévben a Kormány a megelőző vizsgálatoknak és
felméréseknek hatására konkrét lépéseket tett a mindennapos
testnevelés bevezetésének érdekében. A bevezetésről szóló jogszabály
a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvényben (Köznevelési Törvény)
került előírásra. A törvényt a Kormány a 2011. december 23.-ai ülésén
fogadta el. A törvény mindennapos testnevelésre vonatkozó
rendelkezései alapján 2012. szeptember 1-jétől minden közoktatási
(most már köznevelési) intézményben felmenő rendszerben be kell
vezetni a mindennapos testnevelést. A mindennapos testnevelés
bevezetésének alapvető célja, hogy gyermekeinkből egészséges
felnőttek váljanak. Ehhez azonban nem csak az óraszámok mennyiségi
növelésére, hanem azok minőségi tartalmának fejlesztésére is szükség
van. A helyi testnevelés tanterv célja és feladata az, hogy a
mindennapos testnevelés során és a kerettantervben meghatározott
tematikusan elrendezett mozgásformákat a szenzitív fejlődési
időszakoknak megfelelő optimális terheléseket megvalósuljanak, a
képességfejlesztés tervezett módon működjön a tanítási folyamat során,
illetve a terhelés eredményeként megvalósuló alkalmazkodást
ténylegesen és tartósan el lehessen érni. Ezen feltételek biztosításához
azonban korrekt infrastrukturális háttérre van szükség. Testnevelés órát
lehet ugyan tanteremben megtartani, de annak hatékonysága erősen
megkérdőjelezhető. A Magyar Pünkösdi Egyház fenntartásában
Isaszegen működő Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola jelenleg egy szerkezetkész sportcsarnokkal rendelkezik.
A testnevelés órák megtartására alkalmas létesítménye jelenleg nincsen.
A létesítmény felújítására egy többszereplős együttműködés alakítottunk
ki. AZ MTK Sportegyesület Kézilabda szakosztályának együttműködő
partnere a Gödöllői Sport Egyesület (GSE), mely régóta színvonalas
utánpótlás-nevelő munkát végez a kézilabda sportág területén. A most
elinduló, közös regionális utánpótlás-nevelési programunk összefogója a
GSE. Ennek lényege, hogy Gödöllő mellett alközpontok kerülnek
kialakításra (Mogyoród, Kartal, Isaszeg), ahol a gyermekek tíz éves
korukig részesülnek alapképzésben. Az első kiválasztás után a gödöllői
egyesületbe kerülnek, ahonnan a legtehetségesebbek jutnak majd fel az
MTK utánpótlás csapataiba. A GSE feladata a Kelet-Pest megyei régi
utánpótlás bázisának kialakítása. A Gödöllői Sport Egyesület az isaszegi
alközpont kialakítás érdekében megállapodást kötött az Isaszegen
működő Bázis Sportegyesülettel. Jelen megállapodás tárgya a sportcélú
ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás jogcímen, a GSE által
igénybe vehető támogatáshoz szükséges feltételek megteremtése a
2016-17-es támogatási időszakra vonatkozóan. Gödöllői Sport Egyesület
vállalja, hogy a 2016-17-es csapatokat versenyeztet a Magyar Kézilabda
Szövetség által kiírt bajnokságokban. A Bázis SE az új térség feltárása
érdekében toborzást szervez az iskola leendő első osztályosai körében,
és beindítja a körzet utánpótlás csapatait.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Engedélyezési terv

Beruházás címe

2117
Isaszeg
Gábor Dénes köz
1

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
2499/3

Indoklás

A 2011/2012-es tanévben a Kormány a megelőző vizsgálatoknak és
felméréseknek hatására konkrét lépéseket tett a mindennapos
testnevelés bevezetésének érdekében. A bevezetésről szóló jogszabály
a Nemzeti Köznevelésről szóló CXC. törvényben (Köznevelési Törvény)
került előírásra. A törvényt a Kormány a 2011. december 23.-ai ülésén
fogadta el. A törvény mindennapos testnevelésre vonatkozó
rendelkezései alapján 2012. szeptember 1-jétől minden közoktatási
(most már köznevelési) intézményben felmenő rendszerben be kell
vezetni a mindennapos testnevelést. A mindennapos testnevelés
bevezetésének alapvető célja, hogy gyermekeinkből egészséges
felnőttek váljanak. Ehhez azonban nem csak az óraszámok mennyiségi
növelésére, hanem azok minőségi tartalmának fejlesztésére is szükség
van. A helyi testnevelés tanterv célja és feladata az, hogy a
mindennapos testnevelés során és a kerettantervben meghatározott
tematikusan elrendezett mozgásformákat a szenzitív fejlődési
időszakoknak megfelelő optimális terheléseket megvalósuljanak, a
képességfejlesztés tervezett módon működjön a tanítási folyamat során,
illetve a terhelés eredményeként megvalósuló alkalmazkodást
ténylegesen és tartósan el lehessen érni. Ezen feltételek biztosításához
azonban korrekt infrastrukturális háttérre van szükség. Testnevelés órát
lehet ugyan tanteremben megtartani, de annak hatékonysága erősen
megkérdőjelezhető. A Magyar Pünkösdi Egyház fenntartásában
Isaszegen működő Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola jelenleg egy szerkezetkész sportcsarnokkal rendelkezik.
A testnevelés órák megtartására alkalmas létesítménye jelenleg nincsen.
A létesítmény felújítására egy többszereplős együttműködés alakítottunk
ki. AZ MTK Sportegyesület Kézilabda szakosztályának együttműködő
partnere a Gödöllői Sport Egyesület (GSE), mely régóta színvonalas
utánpótlás-nevelő munkát végez a kézilabda sportág területén. A most
elinduló, közös regionális utánpótlás-nevelési programunk összefogója a
GSE. Ennek lényege, hogy Gödöllő mellett alközpontok kerülnek
kialakításra (Mogyoród, Kartal, Isaszeg), ahol a gyermekek tíz éves
korukig részesülnek alapképzésben. Az első kiválasztás után a gödöllői
egyesületbe kerülnek, ahonnan a legtehetségesebbek jutnak majd fel az
MTK utánpótlás csapataiba. A GSE feladata a Kelet-Pest megyei régi
utánpótlás bázisának kialakítása. A Gödöllői Sport Egyesület az isaszegi
alközpont kialakítás érdekében megállapodást kötött az Isaszegen
működő Bázis Sportegyesülettel. Jelen megállapodás tárgya a sportcélú
ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás jogcímen, a GSE által
igénybe vehető támogatáshoz szükséges feltételek megteremtése a
2016-17-es támogatási időszakra vonatkozóan. Gödöllői Sport Egyesület
vállalja, hogy a 2016-17-es csapatokat versenyeztet a Magyar Kézilabda
Szövetség által kiírt bajnokságokban. A Bázis SE az új térség feltárása
érdekében toborzást szervez az iskola leendő első osztályosai körében,
és beindítja a körzet utánpótlás csapatait.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

35 856 049 Ft

366 769 Ft

454 035 Ft

36 676 852 Ft

15 718 651
Ft

52 028 735 Ft

52 395 504 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-08 10:27
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7

0

0

0

Nincs

U8

0

0

0

Nincs

U9

2

0

0

Nincs

U10

4

0

0

Országos

U11

7

0

1

Országos

U12

15

0

1

Országos

U13

12

0

0

Országos

U14

9

0

1

Országos

Serdülő/ifjúsági

7

0

0

Országos

Junior

3

0

0

Országos

U23

0

0

0

Nincs

Összesen

59

0

3

2016-12-08 10:27
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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)

Sporteszköz

wax

kg

15

9 300 Ft

139 500 Ft

Sporteszköz

síp

db

3

3 000 Ft

9 000 Ft

Sporteszköz

sport bólya

db

2

13 500 Ft

27 000 Ft

Sporteszköz

gumiszalagok

db

10

1 800 Ft

18 000 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

15

10 000 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

súlyzókészlet

db

10

12 700 Ft

127 000 Ft

Sporteszköz

ugrókötél

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

db

40

45 000 Ft

1 800 000 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

db

59

30 000 Ft

1 770 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

59

20 000 Ft

1 180 000 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés

db

15

15 000 Ft

225 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

59

9 000 Ft

531 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

2

17 000 Ft

34 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

2

17 000 Ft

34 000 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

118

1 500 Ft

177 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

20

12 700 Ft

254 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Fagyasztó spray

db

6

2 500 Ft

15 000 Ft

Gyógyszer

jégzselé spray

db

4

2 500 Ft

10 000 Ft

Gyógyszer

jégtömlő

db

2

4 200 Ft

8 400 Ft

Gyógyszer

sebbevonó

db

3

3 000 Ft

9 000 Ft

Gyógyszer

bemelegítő spray

db

3

300 Ft

900 Ft

Gyógyszer

ragtapasz

db

15

1 500 Ft

22 500 Ft

Gyógyszer

tapadó kötés

db

4

2 700 Ft

10 800 Ft

Gyógyszer

sebösszehúzó tapasz

csom

10

480 Ft

4 800 Ft

2016-12-08 10:27
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2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan
megnevezés

Korosztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Mogyoród
Sportcsarnok

U11

8 000 Ft

22

11

242

1 936 000 Ft

Mogyoród
Sportcsarnok

U13

8 000 Ft

22

11

242

1 936 000 Ft

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

Kategória

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Ácsné Huszti Erika

Technikai vezető

EKHO

6

12

260 000 Ft

52 000 Ft

3 744 000 Ft

Majoros Gusztáv

Edző

EKHO

2

12

60 000 Ft

12 000 Ft

864 000 Ft

Egeressi Zsuzsanna

Edző

Normál

8

12

98 313 Ft

27 528 Ft

1 510 088 Ft

Tokai Csaba

Sportmunkatárs

EKHO

4

12

47 059 Ft

9 412 Ft

677 650 Ft

Papp György

Edző

EKHO

6

12

240 000 Ft

48 000 Ft

3 456 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Foglalkoztatott korosztály

Ácsné Huszti Erika

1972-11-21

Nem rel.

U12

Majoros Gusztáv

1966-07-18

B

U12

Egeressi Zsuzsanna

1989-10-15

C

U10

Tokai Csaba

1980-11-13

Nem rel.

U11

Papp György

1960-08-27

A

U14

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

6 715 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

81 400 Ft

Személyszállítási költségek

1 500 000 Ft

Nevezési költségek

400 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

150 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

150 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 872 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

3 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

10 251 737 Ft

2016-12-08 10:27
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

26 120 637 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

23 436 091 Ft

241 609 Ft

483 218 Ft

24 160 918 Ft

2 684 546 Ft

26 603 855 Ft

26 845 464 Ft

2016-12-08 10:27
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés 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

2016-12-08 10:27
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés 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

2016-12-08 10:27
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

95 025 Ft

95 025 Ft

47 513 Ft

142 538 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

195 914 Ft

195 914 Ft

97 957 Ft

293 871 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

454 035 Ft

737 534 Ft

366 769 Ft

820 804 Ft

Utánpótlás-nevelés

483 218 Ft

483 218 Ft

241 609 Ft

724 827 Ft

Összesen

1 228 192 Ft

1 982 039 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

AZ egyesületnél dolgozó edzők szakmai továbbképzése és annak ellenőrzése/számonkérése. A támogatási kérelem benyújtása,
menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A tárgyi előfinanszírozott eszközök pályázatban foglalt beszerzésénél, azok nyilvántartásba, leltárba való vételénél és kiadásnál
való közreműködés. A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció
beadása és ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés

Az utánpótlás-nevelés feladatihoz kapcsolódó tevékenységes segítése. A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a
szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és ellenőrzése.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Gödöllő, 2016. 12. 08.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Ádám Rita (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 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Gödöllő, 2016. 12. 08.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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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:
2016-04-30 07:48:27
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:
2016-04-30 07:48:09
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-04-30 07:55:06
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 11:11:08
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:
2016-12-08 09:24:02
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Fájlok száma: 25
Utolsó feltöltés:
2016-11-15 12:45:37
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 08:06:51
Feltöltés / Megtekintés

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-17 19:30:04
Feltöltés / Megtekintés

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 21:14:04
Feltöltés / Megtekintés

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 21:14:20
Feltöltés / Megtekintés

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-16 14:19:25
Feltöltés / Megtekintés

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-16 14:37:19
Feltöltés / Megtekintés

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-30 21:15:10
Feltöltés / Megtekintés

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-01 09:57:41
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Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-17 20:09:07
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-17 20:09:19
Feltöltés / Megtekintés

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-17 20:09:32
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-17 20:09:44
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-17 20:10:08
Feltöltés / Megtekintés

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:
2016-11-17 20:10:19
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 33
Utolsó feltöltés:
2016-11-17 20:10:32
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-17 20:10:42
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-17 20:10:52
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-17 20:11:03
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-17 20:11:12

Kelt: Gödöllő, 2016. 12. 08.
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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

3

4

33%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

1

2

100%

U18

fő

6

10

67%

U17

fő

5

10

100%

U16

fő

3

6

100%

U15

fő

1

6

500%

Egyéb indikátorok
0%
0%
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

4 608 731 Ft

47 513 Ft

95 025 Ft

4 751 269 Ft

4 751 269 Ft

9 455 025 Ft

9 502 538 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

45 357 888 Ft

464 726 Ft

649 949 Ft

46 472 562 Ft

19 916 812 Ft

65 924 649 Ft

66 389 375 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 501 839 Ft

97 957 Ft

195 914 Ft

9 795 710 Ft

4 198 161 Ft

13 895 914 Ft

13 993 871 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

35 856 049 Ft

366 769 Ft

454 035 Ft

36 676 852 Ft

15 718 651 Ft

52 028 735 Ft

52 395 504 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

23 436 091 Ft

241 609 Ft

483 218 Ft

24 160 918 Ft

2 684 546 Ft

26 603 855 Ft

26 845 464 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

73 402 710 Ft

753 848 Ft

1 228 192 Ft

75 384 749 Ft

27 352 627 Ft

101 983 529
Ft

102 737 377 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-12-08 10:27

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (109 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_cimpeldany_adam_rita_14303_1461995289.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2016-04-30 07:48:09)
c04f13cda91e7e96e2e0aa2d411503f85fd328b533ef663c7194094ce26c9b0e
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
teremberletiszerzodesmogyorod1._1461996404.jpg (Szerkesztés alatt, 743 Kb, 2016-04-30 08:06:44)
fc95e1d9e2676b9d1b3a5f167ef04e18de066e2f46f1f447f1e5dc970240d2fb
teremberletiszerzodesmogyorod2._1461996411.jpg (Szerkesztés alatt, 346 Kb, 2016-04-30 08:06:51)
f215dc31eeea121bf0a1fa87fcce303dcda1a39f118cafb6ba7a0189fdacac95
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
dok1_1479409872.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-11-17 20:11:12) f90a34fe072e05440357bd7dcd087e7a50da193d05d970fc95cea65a93566e35
isaszeg_beveteltermelesi_forrasok_1462008670.xlsx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-30 11:31:10)
ceabbe18ad76f23fb475d4a82cc2e15842198e489bfce1c0d067c1683bcd428d
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
dok1_1479409842.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-11-17 20:10:42) f90a34fe072e05440357bd7dcd087e7a50da193d05d970fc95cea65a93566e35
finanszirozasi_utemterv_isaszeg_1462003132.xlsx (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2016-04-30 09:58:52)
c787d299f319f8a2a06daf042dcb383f93fd9757110bb5a927a4043b6a027b99
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
dok1_1479409863.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-11-17 20:11:03) f90a34fe072e05440357bd7dcd087e7a50da193d05d970fc95cea65a93566e35
isaszeg_fenntartas_kihasznaltsag_1462008355.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-30 11:25:55)
7a1d5650d42200a3b050deab1eefe1a92375b259544b9925fc1ab9c5032a25ac
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
dok1_1479409852.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-11-17 20:10:52) f90a34fe072e05440357bd7dcd087e7a50da193d05d970fc95cea65a93566e35
isaszeg_uzemeltetesi_koltsegterv_1462008337.xlsx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-30 11:25:37)
733f9695e9afac43daa70b49178044131a6ff51a5013b1f42b126b6680f581e9
Egyéb dokumentumok
tervezesszerzodes1..pd_1479407573.pdf (Hiánypótlás melléklet, 421 Kb, 2016-11-17 19:32:53)
597a0673e0f635adea5daed334682c0611d19eb041dbad36a85337109fc706a1
tervezesszerzodes2..pd_1479407580.pdf (Hiánypótlás melléklet, 576 Kb, 2016-11-17 19:33:00)
fba051742795f5b75a30bd250fe66115d03c7133f01a5bc677c533b287b27831
tervezesszerzodes3..pd_1479407587.pdf (Hiánypótlás melléklet, 437 Kb, 2016-11-17 19:33:07)
c13c7dd839ccbf5f19846ffdbee8955fea75ae7034d6ed76fccf4dbbb08a5e9f
tervezesszerzodes4..pd_1479407593.pdf (Hiánypótlás melléklet, 362 Kb, 2016-11-17 19:33:13)
a07e9a45e741ed00e168cc1594c20dabf199798f1bf418e3a50a7253f54e0630
tervezesszerzodes5..pd_1479407600.pdf (Hiánypótlás melléklet, 443 Kb, 2016-11-17 19:33:20)
ed97e1efc03c02b4c6a5283d62142a6e847f7bac9803497933b7938e49f5333c
tervezesszerzodes6..pd_1479407606.pdf (Hiánypótlás melléklet, 256 Kb, 2016-11-17 19:33:26)
f4164050ab2092ca37a6d58e448f93a23ddefaac2dab808f8240d3dad27474e8
kivitelitervajanlat16.11.17._1479407624.pdf (Hiánypótlás melléklet, 19 Kb, 2016-11-17 19:33:44)
8e004f097e08d7a7cb54881ff5c949698b69a8b824404f89fd23f10e49fba1cf
modositas.pd_1479409065.pdf (Hiánypótlás melléklet, 218 Kb, 2016-11-17 19:57:45)
a8a6f77a342ba77c42f150d7112e09d4cb5a286a6f8fe137c34279d543f529a1
porschet6_kombi_ht2-1_1479302513.doc (Hiánypótlás melléklet, 165 Kb, 2016-11-16 14:21:53)
4744ad1c3a43d5a30166568f0e118eb74b0f4ecf944c28ea0b2c9b9486506d8e
egyuttmukodesibazisse1._1462092554.jpg (Szerkesztés alatt, 659 Kb, 2016-05-01 10:49:14)
973e44eec311cb5a5913e0c8997d03e76f3089d19330c51bedf34dc7f2ae9933
egyuttmukodesibazisse2._1462092560.jpg (Szerkesztés alatt, 557 Kb, 2016-05-01 10:49:20)
fe98b2d185a88eafba5bde6ff59e5a7495b0cae7a5169f0f9ae90e8dc6197d7a
nyilatkozat_mtk_gse_1462007610.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-30 11:13:30)
9b5de806b4e0db05e46aa8b83c509bfb7f3ef30911d967e3083448ba68289e6d
nyilatkozat.pd_1481185442.pdf (Kér. kieg. szerk., 273 Kb, 2016-12-08 09:24:02) 716634bb6f2a5011003275f9ae0af7f79f58cb14445cb1b5858f04a7ab77026b
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
gyogyszerek_1462043644.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-30 21:14:04) 8dfac1fb896e9892927e296cd21def7a2975fab88e414f9e0bab27f70354797d
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegbirosagibejegyzes2._1461995300.jpg (Szerkesztés alatt, 502 Kb, 2016-04-30 07:48:20)
a025a8f013a7339ecd0c31dbafa913b7d88f05fa1253ebf7cc5b06e291e01a6d
cegbirosagibejegyzes1._1461995307.jpg (Szerkesztés alatt, 574 Kb, 2016-04-30 07:48:27)
22cff923bcd6cffde545fd9bef853caef85c0d07dee6175249146ca2194d7a0d
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
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befizetesibizonylat_1461996379.jpg (Szerkesztés alatt, 227 Kb, 2016-04-30 08:06:19)
dd730b6adcae53c711206655f03368d7b6c69b41e180db8bc2f6c1faa02ffd3d
befizetesibizonylat2._1462007468.jpg (Szerkesztés alatt, 229 Kb, 2016-04-30 11:11:08)
c925996fb70280721659f076303c77f0ed292fe21d4d82970ce9dae050262f16
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmnetsgse_1461995706.jpg (Szerkesztés alatt, 443 Kb, 2016-04-30 07:55:06)
8344cc4946a567fdcb55772e884d01c217262fbcfe4212ad3b2873b31acbe5f5
Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
nevezesikoltsegek_1462043675.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-04-30 21:14:35)
1891c4cc32ee7a9f18042f9cbc4101dd413604ea4ae1b70c4f827b0737f9416b
nevezesikoltsegekaljogcimheztar_1479302365.docx (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2016-11-16 14:19:25)
fab99b033cbb5348ba08975482ce76092804492db47f08b2023bf756443a1d51
Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
rendezesikoltsegek_1462043688.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2016-04-30 21:14:48)
f01261055ea4c800854613054435a1f2755b0fd9a3cc01a96f7c3f2b52a3a36d
rendezesikoltsegekaljogcimhezta_1479303439.docx (Hiánypótlás melléklet, 12 Kb, 2016-11-16 14:37:19)
624b4d4b65147a79e82c4b2a53edf1679ec14f6bfc58e9ff3d68878ec25cfb75
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
dok1_1479409808.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-11-17 20:10:08) f90a34fe072e05440357bd7dcd087e7a50da193d05d970fc95cea65a93566e35
azegyebengedelykotelestevekenyse_1462091747.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-05-01 10:35:47)
8e29b03909235c16322a80291d9e6f160c782ed8b0c59f869cbe4e1731301e40
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
dok1_1479409784.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-11-17 20:09:44) f90a34fe072e05440357bd7dcd087e7a50da193d05d970fc95cea65a93566e35
azelviepitesiengedelyazingatla_1462091767.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-05-01 10:36:07)
ad9a68d8ceb9db900f833b0de775e62f45584b10f0a69fd110dca7aba3948f41
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
dok1_1479409759.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-11-17 20:09:19) f90a34fe072e05440357bd7dcd087e7a50da193d05d970fc95cea65a93566e35
nyilatkozatteremberlet_1462034327.jpg (Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2016-04-30 18:38:47)
285adfe2aba9c7285dca6e71cd128ecae186120ade23235bc8dbbc5ef0d3b58d
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
dok1_1479409772.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-11-17 20:09:32) f90a34fe072e05440357bd7dcd087e7a50da193d05d970fc95cea65a93566e35
azingatlanhelyrajziszamatulajd_1462091680.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-05-01 10:34:40)
1de12501d6afbaacd636ba75180d6f64d8c73a0ec7967c4f807f9edd3e82574b
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
dok1_1479409747.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-11-17 20:09:07) f90a34fe072e05440357bd7dcd087e7a50da193d05d970fc95cea65a93566e35
iaszeg_jelzalog_1462001005.jpg (Szerkesztés alatt, 270 Kb, 2016-04-30 09:23:25) 8f46960f77180775451a13ff07ab0e2f12de140fdf827456e126e4b49d4a6c37
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
isaszeg_koltsegbecsles_1462001867.docx (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2016-04-30 09:37:47)
8c8039b6f107e0abbbd0eaf90978a99e2b478b90f0cce946ba9f7116a25c80bf
dok1_1479409819.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-11-17 20:10:19) f90a34fe072e05440357bd7dcd087e7a50da193d05d970fc95cea65a93566e35
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
1_1462002213.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-30 09:43:33) 161bb866b306a39525961d11957e40c26100c46fc5a701b8db57c69bc590e228
2_1462002219.pdf (Szerkesztés alatt, 927 Kb, 2016-04-30 09:43:39) 4f443bd1da05312a0afdd0d466cde39088917e7ee4c82339a61dbf3adaa3a212
3_1462002224.pdf (Szerkesztés alatt, 956 Kb, 2016-04-30 09:43:44) 8d85fe935cc1717e6053d063981887695dd1aaf14d18397da745ee62e16ffc9a
4_1462002229.pdf (Szerkesztés alatt, 946 Kb, 2016-04-30 09:43:49) e413f9301a78e93700c23b9071097de3365dd8513cf796e58e26f6b579c28440
5_1462002235.pdf (Szerkesztés alatt, 746 Kb, 2016-04-30 09:43:55) e3bf7487f2e19bed95896be6c35cded1629486b25b0f3fbeff9a0bdeac7718eb
6_1462002239.pdf (Szerkesztés alatt, 613 Kb, 2016-04-30 09:43:59) 4342f933b89d0fd1015f57c9594ce84020e1204986c39fe065ab5f40b0135fd0
dicsot_2016-04-13_15-20-54_1462002246.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-30 09:44:06)
d357bcdb41936c0531831e1525dcfe25c65cc242bfae9325ac1ae94e79ba623c
dicsot_2016-04-13_15-25-36_1462002279.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-04-30 09:44:39)
43d95a7424cd6f774f1e531f0a3b4898401ad70426601564c6ccd841fd6ff140
dicsot_2016-04-13_15-26-50_1462002286.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 09:44:46)
9d1bacabed222fc12736fed34b3ddc26bb4c87e597186f1973a07bdd9c95ed9d
ge-1_1462002293.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 09:44:53) 96f35b74458e132502e84c2f9159cb001162abe4214dcdf38a1f2086d3daca5a
ge-2_1462002299.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-30 09:44:59) f72cf128cde8af1cc24aea4975047adccda4845621f749e60f8397d555a12c10
ge-3_1462002304.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-30 09:45:04) 3844e2ed675d533607848cbba83437ac0fa489524ede45fef99dcd2ab7ba5b23
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ge-4_1462002308.pdf (Szerkesztés alatt, 290 Kb, 2016-04-30 09:45:08) 32dc1162646f868a12d15eaf6337d8c472ebb9bfe0d4657fdfd5b04a4e145810
ge-5_1462002318.pdf (Szerkesztés alatt, 450 Kb, 2016-04-30 09:45:18) 7ceff8d12187fdbf4b97395170630560906c79c982dd2874d730640944e7801d
gf-1_1462002330.pdf (Szerkesztés alatt, 679 Kb, 2016-04-30 09:45:30) 5270227ecc26f44bbd1dc7b1e852987e042b9fb60cd0c1e2f789766f8f9d31c0
gf-2_1462002342.pdf (Szerkesztés alatt, 815 Kb, 2016-04-30 09:45:42) 2a22e2e7e9a840d530a7ebd7cb930477c3435dbea0c8619b3588fe58f464f562
ge-3_1462002348.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-30 09:45:48) 3844e2ed675d533607848cbba83437ac0fa489524ede45fef99dcd2ab7ba5b23
gf-4_1462002383.pdf (Szerkesztés alatt, 580 Kb, 2016-04-30 09:46:23) bae60be57e89e1bb318fd8930d54b92649d3d328a736b0c59d901349fa4885bb
gf-5_1462002389.pdf (Szerkesztés alatt, 613 Kb, 2016-04-30 09:46:29) fdcb82cb08d538f7e899e79e13c71ec07db414fa0fa15aa889c97684e7fd76be
gfh-2_1462002395.pdf (Szerkesztés alatt, 351 Kb, 2016-04-30 09:46:35) d18ce7746b37ceb869d110073bd97f5e8e1d8e3b81f584a5679ce37d59185391
gfsz-3_1462002400.pdf (Szerkesztés alatt, 475 Kb, 2016-04-30 09:46:40) 05d17f258b809b6a96414b1ece9a6bed562054151d4110650fff435f0a367db1
gh-1_1462002405.pdf (Szerkesztés alatt, 328 Kb, 2016-04-30 09:46:45) 1f0b0fd5550a4107a031fc7a2bfd274b817a753bc83768929ad817d7f3720ac2
gs-1_1462002410.pdf (Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2016-04-30 09:46:50) 0b9eb8dccca86ebef198564babd0513ebe082dd7c12bf8b328a414711f3c561b
gsz-1_1462002415.pdf (Szerkesztés alatt, 691 Kb, 2016-04-30 09:46:55) f4c0d1390ec351320beb1355722d93d56df7e9ceee37972429fe553ad44fa8b1
gsz-2_1462002422.pdf (Szerkesztés alatt, 961 Kb, 2016-04-30 09:47:02) 716f9ff63b0dad5b79bffba395e7317cb3b906547585dd69b4f8e7b1909334d7
gsz-3_1462002431.pdf (Szerkesztés alatt, 645 Kb, 2016-04-30 09:47:11) a3cf1fce3b7b99df841a3b436a9e61fbef31e78ae730f3bf2bd77311c372a14e
gv-3_1462002438.pdf (Szerkesztés alatt, 540 Kb, 2016-04-30 09:47:18) 4ecbbea6d207b1438e70787d46946098e8d1708d8d438a7406cd4d4673f73d25
dok1_1479409832.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2016-11-17 20:10:32) f90a34fe072e05440357bd7dcd087e7a50da193d05d970fc95cea65a93566e35
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