
Iktatószám: ki/MODJH01-09156/2015/MLSZ Sport Club Sopron
Ügyszám: be/SFP-09156/2015/MLSZ Sopron
Ügyintéző: dr. Bozó Szilvia Lackner Kristóf u. 48
E-mail: bozo.szilvia@mlsz.hu 9400
Tárgy: sportfejlesztési program módosítására irányuló kérelem jóváhagyása  

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a(z) Sport Club Sopron (székhelye: 9400 Sopron Lackner Kristóf u. 48., adószáma:
19106300-2-08, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta a
következő módosító

H A T Á R O Z A T O T

A Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011
(VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése, a 10. §-a, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre
álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre

módosítom:

A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme
Közvetlen

támogatás összege
Közreműködői díj

összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

67 616 259 Ft 1 394 149 Ft 697 075 Ft 69 707 483 Ft 7 745 276 Ft

Összesen: 67 616 259 Ft 1 394 149 Ft 697 075 Ft 69 707 483 Ft 7 745 276 Ft

A módosított sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme
Közvetlen

támogatás összege
Közreműködői díj

összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

67 616 259 Ft 1 394 149 Ft 697 075 Ft 69 707 483 Ft 7 745 276 Ft

Összesen: 67 616 259 Ft 1 394 149 Ft 697 075 Ft 69 707 483 Ft 7 745 276 Ft

A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:
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A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező sportfejlesztési programját a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig, 2015.04.29. napjáig benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2015.04.30. napján indult meg. Kérelmező a 2015.08.19. nappal kelt ki/JH01-09156/2015/MLSZ nyilvántartási számú
jóváhagyó határozat módosítási kérelmét 2016.01.20. napján nyújtotta be. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a módosított sportfejlesztési
program is megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési
programjának szakmai tartalmát – a 2015/16-os időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott program szakmai tartalma illeszkedik az MLSZ labdarúgás stratégiai fejlesztési koncepciójához.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott
sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

E határozatot a Ket. 71. §-ának (1) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C. §-ának (3) bekezdése, a Kormányrendelet 4. §-ának (5), valamint 10. §-ának (2) bekezdése alapján hoztam meg.

Budapest, 2016.01.22.

 
dr. Vági Márton

Főtitkár

A határozatot kapják:
1. Sport Club Sopron
2. Irattár
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A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Sport Club Sopron

A kérelmező szervezet rövidített neve  SC Sopron

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2616

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

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

Utánpótlás típusa  NB II UP

Adószám  19106300-2-08

Bankszámlaszám  11996004-02202318-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9400  Helység  Sopron

Út / utca  Lackner Kristóf u.  Házszám  48

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9400  Helység  Sopron

Út / utca  Lackner Kristóf u.  Házszám  48

Telefon  +36 30 416 62 15  Fax  +36 99 505 065

Honlap  www.sc-sopron.hu  E-mail cím  info@sc-sopron.t-
online.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Csiszár Ákos

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 958 25 94  E-mail cím  info@sc-sopron.t-
online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Farkas Katalin +36 20 445 28 65 info@sc-sopron.t-online.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 4 MFt 4,5 MFt 4 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 20,25 MFt 23,6 MFt 24 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 70,34 MFt 77,37 MFt 89,36 MFt

Egyéb támogatás 5,5 MFt 18,35 MFt 0 MFt

Összesen 100,09 MFt 123,82 MFt 117,36 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 64,6 MFt 67,98 MFt 67,29 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 1,03 MFt 0,91 MFt 6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 34,09 MFt 21,19 MFt 25 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 9,13 MFt 19,38 MFt 19,05 MFt

Összesen 108,85 MFt 109,46 MFt 117,34 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 108,85 MFt 109,46 MFt 117,23 MFt

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

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

8 115 309 Ft 162 306 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 69 707 483 Ft 1 394 149 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  

be/SFPMOD01-09156/2015/MLSZ

2016-04-06 09:51 3 / 26



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 Sport Club Sopron Labdarúgó Utánpótlás Nevelő Klub U7-től U19-ig, mindösszesen 13 korosztályos csapattal, közel 450 utánpótláskorú labdarúgó nevelésével és
képzésével foglalkozik, immár több mint 20 éve. Csapataink már a legfiatalabb korcsoportoktól kezdve rendszeresen szerepelnek különböző bajnokságokban, illetve
tornákon. Az SC Sopron a Bozsik Program keretén belül alközpontként van jelen. U7, U9 korosztályaink a program keretén belül szervezett fesztiválokon vesznek
részt, U10 és U11-es korosztályaink pedig már megyei, illetve régiós szinten képviselik az egyesületet a Bozsik programban. Saját tornacsarnokkal, pályával nem
rendelkezik egyesületünk, ezért ezeket egyrészt bérleti díj ellenében, másrészt térítésmentesen használjuk. U7-es korosztályaink a Lackner Kristóf Általános Iskola
tornatermét, illetve a Hunyadi János Ev. Ált. Iskola tornatermét használják. A téli teremidőszakban U8-U11-es korosztályaink szintén a Lackner iskola tornatermét
használják, térítés ellenében, illetve térítésmentesen az SVSE pályán található nagyméretű műfüves pályát, tornatermet. A szabadtéri edzések a következőképpen
alakulnak: U8-U11-es korosztályaink a Sopron Holding üzemeltetése alatt álló Anger réti Sporttelepen edzenek, ahol 2 db nagyméretű műfüves pálya áll
korosztályaink rendelkezésére. A pályahasználatért bérleti díjat nem fizetünk. Serdülő csapataink - U15-U12 - az SVSE Sporttelepen edzenek, ahol szintén 2
nagyméretű pálya (1 füves, 1 műfüves) áll rendelkezésükre. A sporttelep használatáért bérleti díjat fizetünk, amelyet más forrásból finanszírozunk. Az SVSE
sporttelepen, 2014 tavaszán került kialakításra a füves pálya automata öntözőrendszere, valamint a pályához tartozó lelátó is felújításra kerül. Kiépítésre került egy
mobil eredményjelző is, amely mindkét pályához használható, illetve a 4db új kispad kialakítása is megtörtént. Mindkét pályához használható traktor is lett rendelve.
Az Ágfalvi úti Sportpályán edzenek ifi csapataink - U21-U16, ahol jelenleg 1 nagyméretű füves pálya a rendelkezésünkre. Fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg, ugyanis
Sopron MJV önkormányzata az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretén belül pályázatot nyert egy nagyméretű műfüves pálya létesítésére, amely még
2015-ben el fog kezdődni. Így a füves pálya mellett – amelyre előminősített pályázat keretén belül nyert egyesületünk forrást automata öntözőrendszer
kialakítására,amely 2015 tavaszán kezdődik – hamarosan egy nagyméretű műfüves pálya is rendelkezésünkre áll majd. 

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

Egyesületünk a 2015/2016 évadban nem tervez ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Egyesületünk a 2015/2016 évadban nem tervez ingatlan beruházást. 

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

Az SC Sopron rövid, közép, hosszú távú céljai nagyon sok ponton egyeznek az MLSZ stratégiai tervében megfogalmazottakkal. SPORT = NEVELÉS ESZKÖZE:
Kiemelt szerepet játszik egyesületünk a gyerek – iskola– szülő háromszög összefogásában, hisz nagyon fontos kijelenteni, hogy a sport a nevelés eszköze. Egyik
alapvető törekvésünk, hogy minden gyermekkel megszerettessük a labdarúgást és a mozgás iránti igényt alapvető szükségletté alakítsuk. Sportolói létszámunkat a
kitűzött céloknak megfelelően – főleg előkészítő korosztályokban – sikeresen tudtuk növelni. Valamennyi labdarúgó sportruházattal, sporteszközzel való ellátása
folyamatban van, és ezt a folyamatot a következő pályázatban is súlypontként kezeljük. TÖMEGESÍTÉS: A tömegesítés remek eszköze az SC Sopron óvodai
programja, amelynek népszerűsége folyamatosan nő. A növekvő gyereklétszám miatt 2015-2016-os évben az előkészítő korosztályokban kialakításra kerül 1 új edzői
pozíció, amivel a szabadidősport, tömegsport irányába szeretne egyesületünk nyitni, azaz a korosztályokat 3 csoportra fogjuk bontani a nagy létszám miatt - U9, U10,
U11-ben! SZAKMAI KIVÁLASZTÁS ÉS FELFELÉ ÁRAMOLTATÁS: Fontos változás az SC Sopron szakmai felépítésében, hogy 1 fő szakmai igazgató – mint új pozíció
- felel majd 2015-2016-ban az SC Sopron szakmai programjáért, aki folytatva a serdülő csapatoknál tevékenykedő egyéni képző munkáját, az ifi korosztályoknál, mint
egyéni képző (U19-U16) is tevékenykedik. Egyéb: 1 fő MLSZ által előírt végzettséggel rendelkező kapusedző alkalmazása, 1 fő játékos megfigyelő, valamint MU13-as
és MU15-ös korosztályunk, igazodva a megyei versenykiírásokhoz MU14, és MU16-ként fog a 2015-2016-os évben szerepelni. Célunk, hogy vidéki egyesületekkel
együttműködve lehetőséget teremtsünk a rendszeres sportoláson túl, a város vonzáskörzetében, a kisebb településeken élő tehetségek felfelé áramlására, az SC
Sopron NB I – NB II. utánpótláscsapataiban való szereplésre. A felfelé (és vidékről) történő áramoltatást hivatott elősegíteni a 2015-2016-os évadra tervezett kisbusz
beszerzése. Célunk, hogy ezzel a kisbusszal történjen a Bozsik programban kiválasztott vidéki, tehetséges labdarúgók Sopronba szállítása. Az MLSZ nézetével, azaz
minőségre való törekvés, minőségi labdarúgók képzése, megegyezően sportszakmai szempontból jelentősen tudnánk ezzel előrelépni. 2015-2016-os évben cél,
hogy növeljük leány labdarúgóink létszámát is! Információnyújtás-Meglévő honlapunkat is szeretnénk korszerűsíteni, fejleszteni! 

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

Véleményünk szerint az SC Sopron szakmai programja és abban megcélzott eredmények reálisak és elérhetők, valamint hosszabb távon is fenntarthatók.
Egyesületünk egyik fő célja továbbra is, hogy a labdarúgás megszerettetésén keresztül felhívja a figyelmet a mozgás, és az egészséges életmód fontosságára. A
gyerekek – serdülők-ifi korosztályúak - mind tavasszal, mind ősszel továbbra is részt vesznek a Soproni Rendőrkapitányság bűnmegelőzési-drogprevenciós
előadásain. Szeretnénk, hogy a sport, mozgás értéke, mint alapvető társadalmi érték és az ezzel összefüggő egészséges életmód ismét köztudatba kerüljön. A téma
kapcsán a legérintettebb és a legfogékonyabb, 14-16 éves korosztályt szólítjuk meg, akiknek leginkább szükségük van arra, hogy jó alternatívát kapjanak
szabadidejük eltöltésére, ami ebben az esetben természetesen a sport. Ide kapcsolódik szorosan a mentális egészség is. A lélekben egészséges egyénnek, illetve
közösségnek nagyobb a teherbíró képessége. Nem elég a test épségét biztosítani. Az ép testben ép lélek mondás talán fordítva is igaz. Az ép testű, de „sérült" lelkű
ember nem sokra megy fizikai erejével, mert nem tud vele mit kezdeni. Gyakran tapasztaljuk, hogy testi betegséget, fogyatékosságot hordozó emberek derűsen,
egészséges lélekkel, alázattal viselik nehézségeiket.A pozitív mentálhigiéné azt állítja, hogy a közösség, a család, az iskola, a kortárscsoport fejlesztően hat,
egészséges légkört teremt az egyénnek. A lelkileg fejlesztő iskolák, oktatási rendszerek, az önismeret, a vallásos hit ellenállóvá teszi a személyt, így kedvezőtlen
körülmények között is helyt tud állni – és ugyanígy a sport is ellenállóvá tesz. A lelki egészségre nevelés valójában értékátadást jelent, amely elősegíti a kreatív
gondolkodást, szélesíti a cselekvések körét, erősíti a fizikai, intellektuális és társas erőforrásokat. Mint ahogy az szakmai koncepciónk alapját képezi, célunk, hogy
Sopron és vonzáskörzete számára olyan játékosokat neveljünk ki, akik mind a pályán, mind a pályán kívül,pozitív eredményeikkel, viselkedésükkel, hozzáállásukkal,
felhívják a figyelmet egyesületünkre, továbbá Sopron Megyei Jogú Városra, és később, felnőtt korban akár élsportolóként, akár amatőr sportolóként, akár
szurkolóként, de szívesen gondoljanak vissza szeretett sportágukra, városukra és egyesületünkre.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Honlap Honlap fejlesztés db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Kisbusz db 1 10 149 840
Ft

10 149 840 Ft

Sportfelszerelések Edzői LEGEA Szettek szett 35 30 000 Ft 1 050 000 Ft

11 349 840 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Honlap fejlesztés Szeretnénk honlapunkat korszerűsíteni és fejleszteni, hogy minél több információt tudjon nyújtani, illetve minél interaktívabb és
szórakoztatóbb legyen.

Kisbusz Személyszállítás céljából szeretnénk beszerezni.

Edzői LEGEA Szettek A sportfejlesztési programunk megvalósítása céljából kívánjuk a felszereléseket beszerezni.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

7 871 850 Ft 81 153 Ft 162 306 Ft 8 115 309 Ft 3 477 990 Ft 11 512 146 Ft 11 593 299 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 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

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U11 Bozsik egyesületi U11 32 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U10

U11 Bozsik egyesületi U11 40 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U11

U13 Bozsik egyesületi U13 20 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U12

U13 Bozsik egyesületi U13 18 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U13

U14 SC SOPRON U14 19 országos I ffi UP országos II ffi UP 1. U14

U14 SC SOPRON U14 36 egyéb ffi UP egyéb ffi UP Megyei U14

U15 SC SOPRON U15 21 országos I ffi UP országos II ffi UP 1. U15

U16 SC SOPRON U16 19 egyéb ffi UP egyéb ffi UP Megyei U16

U17 SC SOPRON `A` U17 21 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. U17

U17 SC SOPRON `B` U17 14 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. B csapat nem lesz indítva.

U21 SC SOPRON `A` U21 15 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 1. U19

U21 SC SOPRON `B` U21 16 országos II ffi UP 1. országos II ffi UP 2. B csapat nem lesz indítva.

U7 Bozsik egyesületi U7 75 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U7

U9 Bozsik egyesületi U9 45 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi U9

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U9 SC SOPRON U8 38 Bozsik egyesületi 2014-2015-ös évre nem jelent meg az adatlaon!

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

388000 KOCSIS MARCELL SC SOPRON válogatott 25%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

U15 SC SOPRON U15 20 országos női UP országos női UP U15

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFPMOD01-09156/2015/MLSZ

2016-04-06 09:51 9 / 26



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

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

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés
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2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

0920 UEFA B U7 25 35

HU-2627 UEFA B U7 40 40

0279 UEFA B U9 40 20

0127 UEFA B U9 15 20

HU-2984 UEFA B U11 40 20

HU-2860 UEFA B U9 15 20

TANC1307-00627 Egyéb U11 40 18

U13 edző Egyéb U13 40 20

TANC1307-00351 Egyéb U11 40 36

HU-2960 UEFA B U14 25 20

HU-339 UEFA A U15 40 20

HU-2867 UEFA B U16 30 20

HU-3478 UEFA B U17 40 30

0394 UEFA B U19 35 30

Erőnléti, koordinációs edző Egyéb U19 15 80

Kapus edző Egyéb U7 40 26

1577 UEFA B U13 10 20

TANC1407-00766 Egyéb U15 20 20

5660 Egyéb U11 20 20

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 300 000 Ft

Személyszállítási költségek 5 309 992 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 167 171 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 902 200 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 739 100 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 62 943 072 Ft

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

Összesen 75 361 535 Ft

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

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

67 616 259 Ft 697 075 Ft 1 394 149 Ft 69 707 483 Ft 7 745 276 Ft 76 755 684 Ft 77 452 759 Ft
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Általános Képzés

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

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

MLSZ Grassroots "C" 1 0 Ft

0 Ft

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

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

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

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

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

0 Ft

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

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

162 306 Ft 162 306 Ft 81 153 Ft 243 459 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 394 149 Ft 1 394 150 Ft 697 075 Ft 2 091 224 Ft

Összesen 1 556 455 Ft  2 334 683 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatás, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok
ellátásában.

Utánpótlás-
nevelés

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatás, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok
ellátásában.
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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: Sopron, 2016. 04. 06.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Csiszár Ákos (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kelt: Sopron, 2016. 04. 06.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-01-19 15:06:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-01-19 15:06:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-01-19 15:06:39

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-01-19 15:06:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 10:55:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-04-29 10:55:23

Mellékletek

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

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

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

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

Egyéb dokumentumok

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Sopron, 2016. 04. 06.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 7 871 850 Ft 81 153 Ft 162 306 Ft 8 115 309 Ft 3 477 990 Ft 11 512 146 Ft 11 593 299 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 871 850 Ft 81 153 Ft 162 306 Ft 8 115 309 Ft 3 477 990 Ft 11 512 146 Ft 11 593 299 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

67 616 259 Ft 697 075 Ft 1 394 149 Ft 69 707 483 Ft 7 745 276 Ft 76 755 684 Ft 77 452 759 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 75 488 109 Ft 778 228 Ft 1 556 455 Ft 77 822 792 Ft 11 223 266 Ft 88 267 830 Ft 89 046 058 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 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_1429889251.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2015-04-24 17:27:31) ea38d9e230e0c61c2462aa910601ea2da8f8024168541b3f7232c2490481194f

alairasicimpeldany_1453212391.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 128 Kb, 2016-01-19 15:06:31)
81f5299c66e4097408acc68b17484d69e99d5b604ff8530ff6215f3e0eb7afe4

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

birosagikivonat_1429889240.pdf (Szerkesztés alatt, 178 Kb, 2015-04-24 17:27:20)
780c3d02c4ca29d0e21b4cd9910f3976a86d9840b24e8a854e94d9d982c42e86

birosagikivonat_1453212366.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 454 Kb, 2016-01-19 15:06:06)
5dc8b3ded4ae48b94130e52f15f671f492c322c264628787d22365b02983e4b2

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

utalasroligazolas_1453212408.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 107 Kb, 2016-01-19 15:06:48)
01565c924fefea1d51e0af1638c462bf4740b8524abf78caebe56c8f4192c727

utalasroligazolas_1430144795.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2015-04-27 16:26:35) baf4f475f64f95c03ece7b1bdcb1f1a8fa916bb1338e149979e4980ba46d4254

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

navnullas_1429889272.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2015-04-24 17:27:52) b2938200f751c96ffa08979c4d48dab752f5ae3ff9f1de6fd7a7c06fa043a47a

navnullas_1453212399.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 160 Kb, 2016-01-19 15:06:39)
7f4a1af162535126c3e65e5124d0cfa37165d5d19e1d90b9709c09f93367bb4a

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

arajanlat-fordtransitkisbusz_1430249002.pdf (Szerkesztés alatt, 798 Kb, 2015-04-28 21:23:22)
02ce4df033f79a9e3cdcc742df115a76c0c42580c17acd5d676b0ad93c77d8df

arajanlat2015.04.27-legeasetto_1430249013.pdf (Szerkesztés alatt, 315 Kb, 2015-04-28 21:23:33)
0869dbeab19af92f17c200cca71939d8369773e95bb6a7974dd3e9af31b17f70

honlap-arajanlat_1430297700.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2015-04-29 10:55:00) 8880a029137d46f55557701e1221571a949acd285b3da67d714c2d58f3ee0946

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

arajanlat-fordtransitkisbusz_1430249042.pdf (Szerkesztés alatt, 798 Kb, 2015-04-28 21:24:02)
02ce4df033f79a9e3cdcc742df115a76c0c42580c17acd5d676b0ad93c77d8df

arajanlat2015.04.27-legeasetto_1430249046.pdf (Szerkesztés alatt, 315 Kb, 2015-04-28 21:24:06)
0869dbeab19af92f17c200cca71939d8369773e95bb6a7974dd3e9af31b17f70

honlap-arajanlat_1430297723.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2015-04-29 10:55:23) 8880a029137d46f55557701e1221571a949acd285b3da67d714c2d58f3ee0946
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