
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Utánpótlás Futball Club Gyömrő

A kérelmező szervezet rövidített neve  UFC Gyömrő

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  3066

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Megyei II. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18710821-1-13

Bankszámlaszám  65100084-11315157-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2230  Város  Gyömrő

Közterület neve  Szent István  Közterület jellege  út

Házszám  87  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  2230  Város  Gyömrő

Közterület neve  Szent István  Közterület jellege  út

Házszám  87  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 355 42 63  Fax  

Honlap  www.ufcgyomro.hu  E-mail cím  ufcgyomro@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Tóth János Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  egyesületi elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 355 42 63  E-mail cím  ufcgyomro@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tóth János Zoltán +36 20 355 42 63 ufcgyomro@freemail.hu

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

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

A kérelmező 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 0,8 MFt 4,2 MFt 6,7 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3,535 MFt 2 MFt 2,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 4,3 MFt 5,8 MFt 210,9 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 9,635 MFt 13 MFt 221 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 2,4 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,7 MFt 1 MFt 1,3 MFt

Anyagköltség 0,8 MFt 1 MFt 1,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,2 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,1 MFt 0,3 MFt 0,5 MFt

Összesen 1,8 MFt 3,8 MFt 6,9 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 0,4 MFt 1 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 1,4 MFt 1 MFt 1,3 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 539 175 Ft 10 783 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

257 405 Ft 5 148 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

106 117 141 Ft 2 122 343 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

364 791 501 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 5 621 991 Ft 112 438 Ft

Általános képzés 329 949 Ft 6 599 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Gyömrő egy dinamikusan fejlődő város, Budapesttől 10 km-re található. Lakossága az elmúlt 10 évben 70%-al gyarapodott. Jellemzően fiatal családosok költöznek a főváros közelébe fekvő
városunkba. Jelenleg 17 000 fős a város lélekszáma. A gyermekes családok részére 4 óvoda, 3 általános iskola és 2 középiskola található. Fekvés és közlekedés szempontjából ideális hely
egy sportkomplexum létrehozásához. A vonzáskörzetben élők számára könnyen elérhető. 2015-2016-ban belekezdtünk egy nagy projektbe, egy sportkomplexum kialakításába. Amiből egy
élőfüves és egy műfüves nagypálya már építés alatt van, a bajnoki szezon végére el is készül. Remélhetőleg az élőfüves pályánkat egy éven belül már használni is tudjuk, mert annyira
megerősödik. Az idei idényben folytatjuk és egy sportcsarnokot építünk fel. A gyömrői oktatási és sportintézmény valamint a város már jelenleg is rendelkezik sportcsarnokkal. Ennek
kapacitása már nem tudja ellátni a kialakult igényeket. Ide összpontosul az iskolai testnevelés a kézilabda csapat edzései, mérkőzések, valamint a helyi tömegsport rendezvények.
Egyesületünk szakmai szempontokat figyelembe véve futsal csapatot is próbált indítani az utánpótlásban. A csarnok leterheltsége miatt nem tudtunk edzéseket mérkőzéseket rendezni, ezért 1
év után megszűnt. A futsal csapatot szeretnénk az egyesületünkben ismét utánpótlás kortól felnőtt NBII-ig működtetni, amit a 2015-2016-s szezonban már elkezdtünk. A város vezetése több
cikluson keresztül élvezi a lakosok bizalmát. Ennek ténye biztonságot nyújt egy több éves időszakra tervezett közös beruházás megvalósításához. A Polgármester és az egyesület vezetősége
olyan megállapodásra jutott és kötelezte el magát mellette, amivel a gyömrői verseny,- és tömegsport 40-50 éves időszakra biztosítja a létesítményi hátteret. A város közgyűlése támogatja az
elhatározást és biztosítja a területet a létesítmény számára. 

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

A sportkomplexum megépítése két ütemben történik. Az első ütemben (2015. július 1. - 2017 június 30.) két pályázati ciklus. Az első ciklusban megvalósulásra kerül 1 élő füves nagy pálya
világítással, 1 műfüves világítással ellátott nagy pálya. A most beadásra kerülő pályázatban szereplő (2 ciklus)egy 20X40-s pályát magába foglaló csarnok kerül kialakításra. A csarnokban
kerül kialakításra a nagy pályák és a csarnok kiszolgáló helyiségei. Terveink szerint 8 öltöző vizes blokkal, szertár, mosószoba, 2 bírói öltöző vizesblokkal és a jegyzőkönyvek digitális
elkészítésére alkalmas helyiséggel, látogatói WC-k, közös helyiségek, iroda, gépház, stb. Második ütemben kerül kialakításra, strandlabdarúgó pálya, 20x40-s és grund műfüves pálya,
lábtenisz és teniszpálya, játszótér a várakozó szülők és a kisgyermekeik részére. Szakmai szempontból indokolt az óvodás és alsó tagozatos iskolások teremlabdarúgás alapjaival való
megismertetése. A két csarnokban a mindennapos délelőtti testnevelés órák mellett lehetőség lesz egy valódi „FUTSAL Centrum” létrehozására. a Csarnokban diák sport rendezvényeket
tudunk rendezni. A nagy pályákon Bozsik és egyéb nagyszabású utánpótlás tornák szervezése lehetséges. A több FUTSAL edzés megtartásával még több gyereket tudunk bevonni a gyömrői
és a környező települések sportéletbe. A gimnáziumban (és az általános iskolákban) a megemelt testnevelési óraszám lehetővé teszi a FUTSAL tanrendbe történő beépítését is. Az idősebb
korba érő játékosokat már a nagy pályás képzésbe is be kell vonni. U-19-s korukra elválik, hogy a nagypályán, vagy a futsalban érhet el nagyobb sikereket. A város szállásadóival egyeztetve
napközis vagy edzőtáboroztatást is tudunk szervezni az új sportkomplexumban. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt 2015. július 1-től - 2017. június 30-ig tart. A megítélt és befolyt támogatások mértékétől függően történik a projekt megvalósítása. A megvalósulás első üteme 2 ciklusban valósul meg.
1 ciklusban most készül a két nagypálya. 2. ciklusban készül el a csarnok. Az élőfüves pálya és a műfüves pálya elkészültével átköltözik az egyesület a régi pályáról. A második ütemet a 2017-
2018-s időszaktól tervezzük! 

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

Egyesületünk célja a labdarúgás népszerűsítése, minőségi utánpótlás nevelés, gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése a sporttal. Célunk, hogy ne az utcán csavarogjanak, hanem
szervezett körülmények közt hasznosan töltsék szabadidejüket. Előkészítői csoportjainkban célunk a labdarúgás megszerettetése a gyerekekkel, az edzőink szakmai fejlődésének biztosítása.
a latinos futballt mintául véve, a futsal és a labdarúgás közös oktatását tartjuk szem előtt. Az óvodás és alsó tagozatos csapatainknál a játék megszerettetése a fő cél. U11 és U16 közt a
technikai képességek fejlesztése és a fizikai alapok kialakításán van a fő hangsúly. Itt azért már el kell kezdeni a taktikai képzést is. U17-től már a taktikai képzés kerül előtérbe. A
játékosainknak lehetőségük van a futsal és a nagy pályás labdarúgást párhuzamosan tanulni. Felnőtt játékosként így könnyebb lesz neki folytatni a sportpályafutását. Több lehetősége van a
tehetsége és az akaratától függően. Saját weblapunk van (www.ufcgyomro.hu), ahol szintén a labdarúgás népszerűsítése a cél, a dicső magyar múltból állítva példaképeket gyermekeink elé.
Fontos feladatunk az elkövetkezendő időszakra az utánpótlás bázisunk további szélesítése, az iskolai és óvodai program továbbvitele, mind több a labdarúgáshoz kapcsolódó program
megvalósítása.Szeretnénk több belföldi és külföldi tornán részt venni játékosainkkal, hogy az ezeken megszerzett élményeket és tapasztalatokat tudják hasznosítani későbbi karrierjük során.
Célunk a tömegbázis szélesítése, a tehetséges gyerekek felkutatása. Az iskolákkal felvesszük a kapcsolatot, egy esetleges sporttagozat indításával kapcsolatban, ahol tantervi szinten
oktatnánk a labdarúgás alapjait. Az előző évadra benyújtott sportfejlesztési programunkból sajnos a gazdasági nehézségek miatt kevés támogatást sikerült megszereznünk, ezért szeretnénk
tovább fenntartani a tavalyi programunkat, hogy azt a sokrétű tervet meg tudjuk valósítani. 

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

A kész sportkomplexum maximálisan kiszolgálja a város és vonzáskörnyezetének sportigényét. Óvodás kortól az öregfiúkig minden korosztály meg tudja találni, a neki megfelelő sportolási
lehetőséget. Az egyesület számára meg van az infrastrukturális lehetőség a magasabb osztályban való szereplésre. Az egyesületünk célja, hogy a játékosok 19 éves korban tudjanak dönteni
és legyen lehetőségük nálunk folytatni a sportpályafutásukat. Ezért tartjuk fontosnak, hogy legyen labdarúgó és futsal csapatunk is. Az utánpótlásból kiöregedett játékosokat nem akarjuk
elengedni. Alternatívát akarunk nyújtani az Egyesületünkben való további sportoláshoz. A fiatal játékosok megtartásának egyik fontos szempontja a szülőkre tett jó benyomás. Ennek egyik
alkotó eleme a gyermekeik edzéskörülményeinek színvonala! A jó körülmények láttán messzebbről is ide tudjuk vonzani a gyermekeket. A gyermekeken keresztül tudjuk a szülőket is aktivizálni
a mozgás és az egészségesebb életmód kialakítására, követésére. A létesítmény megépítése a város részére új munkahelyeket teremt. A sportkomplexum tervezésénél figyelmet fordítunk az
akadálymentesítésnek. Az üzemeltetés szempontjából kiemelt fontosságú szempont környezetbarát valamint a megújuló energiafelhasználás. Megállapodásunk van több környező
településsel, akik nálunk sportolnak, ha elkészültek a pályák. Kérjük, közös szakmai sikereinket elemezve álljanak mögénk céljaink eléréséhez. Tóth János elnök Gyömrő SE
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesítés Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Technikai vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 34 576 Ft 9 681 Ft 531 087 Ft

Sportmunkatárs Egyéb Nem
releváns

Normál 160 12 34 576 Ft 9 681 Ft 531 087 Ft

320 24 69 152 Ft 19 363 Ft 1 062 175 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

Technikai vezető A futsal csapat szakmai munkájának irányítása

Sportmunkatárs A nagypályás csapat szakmai munkájának irányítása

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

523 000 Ft 5 392 Ft 10 783 Ft 539 175 Ft 539 175 Ft 1 072 958 Ft 1 078 349 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportegészségügyi eszköz masszázságy db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz hordágy db 2 80 000 Ft 160 000 Ft

360 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

masszázságy A rehabilitációs szobába szeretnénk egy fix masszázságyat a mérkőzésre felkészülni és a sérültek kezelése szempontjából

hordágy Az újonnan épülő létesítményhez a két pályán esetleges egyidőben való mérkőzés esetére kell a 2db

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)

249 683 Ft 2 574 Ft 5 148 Ft 257 405 Ft 110 317 Ft 365 148 Ft 367 722 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

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

Sportcsarnok sportcsarnok építése 2016-07-01 2017-06-30 2017-08-01 517 482 800
Ft

Pályaépítés műfüves kispálya építés 2016-07-01 2017-06-30 2017-08-01 31 500 000
Ft

Környezetrendezés területrendezés 2016-10-24 2017-06-30 2017-09-01 116 912 402
Ft

665 895 202
Ft

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

sportcsarnok építése A meglévő sportcsarnok nem képes kielégíteni a megnövekedett igényeket. Jelenleg több csapat is a távolabbi helységek sportcsarnokait használja.
A leendő új sportcsarnokban szeretnénk a versenysportot képviselő csapatoknak otthont adni. Valamint az esti órákban tömegsport rendezvényeket
szervezni (céges bajnokságok, baráti társaságoknak bérbe adni). A délelőtti órákban iskolai testnevelés, valamint diáksport rendezvények
megrendezése.

műfüves kispálya építés A 20x40-s pálya délelőtti órákban a diákok iskolai testnevelésében játszik szerepet, kora délután a versenysportolók tudják használni, az esti órákban
a tömegsportban tud szerepet vállalni.

területrendezés A Sportkomplexum megkívánja a területén kívüli területrendezést, hogy maradéktalanul ki tudja szolgálni a sportolók, látogatók és szurkolók minden
igényét. A Mendei útról egy közlekedési csomópont kialakításával vezetjük be a közönséget. A Mendei út egy szakaszán térkő burkolatú
gyalogosjárda kerül kialakításra a Hattyú utcáig. Mendei úton történő gyalogos közlekedéshez gyalogátkelőhely lesz kialakítva. Kialakítunk egy 1X1
sávos bekötőutat a Sportkomplexumig, ahol 60 szgk, 3 db autóbusz, 2 db mozgássérült gk.részére alakítunk ki parkolót. A parkolókban 8 cm magas
térkővel, járda 6 cm vastag térkővel, a buszparkolók bazaltbeton burkolattal lesznek kialakítva. A közlekedési csomóponttól a parkolóig közvilágítás
lesz kialakítva. A gyalogátkelőhelyen sárgán villogó figyelmeztető lámpa lesz elhelyezve. A gyalogátkelőhely előírás szerinti megvilágítással lesz
kiépítve. A parkoló területén 24 darab 6 m fénypontmagasságú horganyzott acél oszlopot, a közút és bejáróút területén 14 db 8 m
fénypontmagasságú horganyzott acél oszlopot terveztünk, 0,5 m-es lámpakarokkal. A lámpatestek Nátrium fényforrásúak, a parkoló területén 70W, a
közút területén 150W fényforrásokkal. A területrendezés után biztonságosan lehet megközelíteni a Sportkomplexumot minden korosztály részére,
valamint kisgyerekes családok részére is.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Megj. A megadott terület alapján maximum
elszámolható nyers beruházási érték

Sportcsarnok sportcsarnok
építése

Csarnoképítés 2230
Gyömrő
Mendei
3

0148/16 2707 Bérelt

Pályaépítés műfüves
kispálya építés

Kicsi mf.p. 2230
Gyömrő
Mendei
3

0148/16 Bérelt

Környezetrendezés területrendezés Egyéb 2230
Gyömrő
Mendei
3

0148/16 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás
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2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

U7 csarnok félpálya 6 12

U9 csarnok félpálya 3 16

U9 csarnok egész 3 16

U11 csarnok félpálya 3 16

U11 csarnok egész 3 16

U13 csarnok egész 4,5 16

U15 csarnok egész 4,5 12

U16 csarnok egész 4,5 16

U19 csarnok egész 4,5 9

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

Sportpálya Nagy f.p. 2230
Gyömrő
Táncsics 
62-64

21 110x65 Egyéb 175 0 Ft 12

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

Nem

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

Igen

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 102 933 627 Ft 1 061 171 Ft 2 122 343 Ft 106 117 141 Ft 45 478 775 Ft 150 534 745 Ft 151 595 916 Ft

Utóf. 361 143 585 Ft 3 647 915 Ft 0 Ft 364 791 501 Ft 156 339 215 Ft 517 482 800 Ft 521 130 715 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U15 UFC Gyömrő U15 12 egyéb ffi UP torna egyéb ffi UP bajnokság alatta felette lévő korosztályokra osztjuk Inaktív

U19 UFC Gyömrő U19 9 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Felnőttbe integráljuk ezen korosztályú játékosainkat Inaktív

U16 UFC Gyömrő U16 16 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 12 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 16 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 16 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 16 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

337749 FEHÉR ATTILA MIHÁLY HONVÉD FC KFT. 2015.08.13 15%
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U18 UFC Gyömrő 14 női UP torna tervezzük, jelentkezők számától függően Aktív

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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

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

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz kapu 2x1 méter pár 3 11 525 Ft 34 575 Ft

Sporteszköz kapuháló 2x1 méter pár 3 1 383 Ft 4 149 Ft

Sporteszköz kapu 3x2 méter pár 2 23 050 Ft 46 100 Ft

Sporteszköz kapuháló 3x2 méter pár 2 6 915 Ft 13 830 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter pár 3 46 101 Ft 138 303 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 6 5 763 Ft 34 578 Ft

Sporteszköz kapu 7x2 méter db 2 64 541 Ft 129 082 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter db 4 6 915 Ft 27 660 Ft

Sporteszköz szögletzászló db 8 1 614 Ft 12 912 Ft

Sporteszköz sorfal szett 2 11 525 Ft 23 050 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet hosszú ujjú db 20 1 153 Ft 23 060 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet rövid ujjú db 20 922 Ft 18 440 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra szett 12 18 440 Ft 221 280 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 100 1 153 Ft 115 300 Ft

Sporteszköz futsal labda db 10 2 305 Ft 23 050 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 20 2 305 Ft 46 100 Ft

Sporteszköz gumiszalag db 20 576 Ft 11 520 Ft

Sporteszköz leszúrható karó zsák 3 5 763 Ft 17 289 Ft

Sporteszköz fékezőernyő db 10 1 153 Ft 11 530 Ft

Sporteszköz gát db 20 807 Ft 16 140 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 30 738 Ft 22 140 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 30 807 Ft 24 210 Ft

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

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

Újraélesztő készülék újraélesztő készülék szett 1 508 000 Ft 508 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

II: Géza fejedelem Ált. Isk. Sportcsarnok 1 153 Ft 16 4 73 792 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

II: Géza fejedelem Ált. Isk. Téli időszakban a kissebb korosztályaink a szomszédos település csarnokát veszik igénybe edzés céljából.

be/SFPHP01-11177/2016/MLSZ

2016-12-22 10:25 14 / 25



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

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző 3664 Normál 160 12 69 151 Ft 19 362 Ft 1 062 159 Ft

Edző 2754 Normál 160 12 69 151 Ft 19 362 Ft 1 062 159 Ft

Edző 2729 Normál 160 12 69 151 Ft 19 362 Ft 1 062 159 Ft

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

3664 UEFA B U9 6 16

3664 UEFA B U7 3 12

2754 UEFA B U16 6 16

2754 UEFA B U11 6 16

2729 UEFA B U13 6 16

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 014 298 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 508 000 Ft

Személyszállítási költségek 184 403 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 73 792 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 037 267 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 3 186 478 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 73 761 Ft

Összesen 6 077 999 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

5 453 333 Ft 56 220 Ft 112 438 Ft 5 621 991 Ft 624 666 Ft 6 190 437 Ft 6 246 657 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

UEFA "A" tanfolyam 1 500 000 Ft

MLSZ Grassroots "C" 3 150 000 Ft

650 000 Ft

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

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

320 051 Ft 3 299 Ft 6 599 Ft 329 949 Ft 329 949 Ft 656 599 Ft 659 898 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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 10 783 Ft 10 783 Ft 5 392 Ft 16 175 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 148 Ft 5 148 Ft 2 574 Ft 7 722 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 2 122 343 Ft 2 122 343 Ft 1 061 171 Ft 3 183 514 Ft

Utánpótlás-nevelés 112 438 Ft 112 440 Ft 56 220 Ft 168 658 Ft

Általános képzés 6 599 Ft 6 599 Ft 3 299 Ft 9 898 Ft

Összesen 2 257 311 Ft  3 385 968 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához
kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási
szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és e lépések
megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A
támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -
Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához
kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási
szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és e lépések
megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A
támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -
Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához
kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási
szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és e lépések
megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A
támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -
Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához
kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási
szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és e lépések
megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A
támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -
Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Általános képzés A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához
kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási
szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és e lépések
megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A
támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -
Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Gyömrő, 2016. 12. 22.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Tóth János Zoltán (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

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

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

Kelt: Gyömrő, 2016. 12. 22.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 20:41:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 10:51:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 11:12:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 20:42:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 10:56:09

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-12-12 15:17:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-10-27 15:18:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 10:50:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2016-10-25 14:21:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 10:51:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 14:14:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 10:10:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2016-10-25 09:44:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 26
Utolsó feltöltés:

2016-04-30 14:05:28

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)

(77 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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)

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Gyömrő, 2016. 12. 22.
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 4 6 50%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 3 3 0%

Edzőtáborok száma db 1 1 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 450 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 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 523 000 Ft 5 392 Ft 10 783 Ft 539 175 Ft 539 175 Ft 1 072 958 Ft 1 078 349 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 464 326 895 Ft 4 711 660 Ft 2 127 491 Ft 471 166 047 Ft 201 928 307 Ft 668 382 693
Ft

673 094 353 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

249 683 Ft 2 574 Ft 5 148 Ft 257 405 Ft 110 317 Ft 365 148 Ft 367 722 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

102 933 627 Ft 1 061 171 Ft 2 122 343 Ft 106 117 141 Ft 45 478 775 Ft 150 534 745
Ft

151 595 916 Ft

- ebből utófinanszírozott 361 143 585 Ft 3 647 915 Ft 0 Ft 364 791 501 Ft 156 339 215 Ft 517 482 800
Ft

521 130 715 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

5 453 333 Ft 56 220 Ft 112 438 Ft 5 621 991 Ft 624 666 Ft 6 190 437 Ft 6 246 657 Ft

Képzés 320 051 Ft 3 299 Ft 6 599 Ft 329 949 Ft 329 949 Ft 656 599 Ft 659 898 Ft

- ebből általános képzés 320 051 Ft 3 299 Ft 6 599 Ft 329 949 Ft 329 949 Ft 656 599 Ft 659 898 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 470 623 279 Ft 4 776 571 Ft 2 257 311 Ft 477 657 162 Ft 203 422 096 Ft 676 302 687
Ft

681 079 257 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 77 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (59 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)

pdfa-alairasicimpeldany_1461833514.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 10:51:54) eaa3629b5790cef15bb7cf82edd1f8b2d1a881f3c0a65dd90d5b3f9b52dfba8f

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

koltsegterv_2016_1462018490.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2016-04-30 14:14:50) 344b4c74b52a2dcbbf1e2709a0832b37d2c28e3b80b2e5453a7c5eff085928b0

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositasi_terv_2016_1462003807.doc (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2016-04-30 10:10:07) 8993b99bc5196d1f37e27219736131669b38fc5d3445aa4c921119dcf7f3e2fe

Egyéb dokumentumok

latvanyterv3_1461833768.jpg (Szerkesztés alatt, 430 Kb, 2016-04-28 10:56:08) e12b492f753ac01a5d8b2080c8e7787cb32616e962b0b3bae50ca5078f8bf00e

fenykep1_1461833768.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 10:56:08) d6fce3426a8d64dfa738145fc2e71571dc89ebd5dc5aae49c79b933f4915d0ad

fenykep2_1461833769.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 10:56:09) 5730828b6526da479ec720f84462efeccf59b80c3ab8775452a51c7456abcc2a

latvanyterv1_1461833769.jpg (Szerkesztés alatt, 451 Kb, 2016-04-28 10:56:09) 26eafd3c9e2b6d575ceac778256bae090522bd747375fc16b42e6587e66cce9a

latvanyterv2_1461833769.jpg (Szerkesztés alatt, 413 Kb, 2016-04-28 10:56:09) b4e4965b533a32aa5ab928e17e1270452342ffd99a88dfb1f3a848fe034d33c6

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

birosagikivonat2016-1oldal_1462041672.jpg (Szerkesztés alatt, 978 Kb, 2016-04-30 20:41:12) 2dbb8ed31dd23d03291bb86144c94a01475707854c704148fd115bd9035c12a6

birosagikivonat2016-2.oldal_1462041695.jpg (Szerkesztés alatt, 430 Kb, 2016-04-30 20:41:35) 73c52e07e573b8db672f7829a01667d6e48771335679713bcf91ef269dd2b5b8

pdfa-cegkivonat_1461833523.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 10:52:03) 527e5d69682abf67397abf21dc8e909474da5da0f8b1937a6490447634327a56

(77 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasiszolgaltatasidij2016_1462041743.jpg (Szerkesztés alatt, 407 Kb, 2016-04-30 20:42:23) ab11c6474228046e005500069d2f26918830f730743d81aa866eca46fefc374b

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

adoigazolas_1461834730.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2016-04-28 11:12:10) efdc3645db32d327ffb3ff1c094582d57951a660176324d6f6f71bf501b677e6

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

pdfa-hatosagiigazolas_1461833463.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 10:51:03) 5134563b697307f4e7f96dc1cd1f04f8897642a0c875666ade959d02fc7dad35

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

tulajdonosionkormanyzatinyilatkoz_1477384127.pdf (Hiánypótlás, 34 Kb, 2016-10-25 10:28:47) 129fc863499b65d58c0282cbdb41359d40c2c840534b0835b517b2e94b5a1323

epitesi_engedely_vegzes_1477398094.pdf (Hiánypótlás, 636 Kb, 2016-10-25 14:21:34) 2af84596acf59adb9f64a7b4a8e5a601ffcee5d0a8c57ba5b84ca3887c5ec9ba

epitesi_engedely_1477398096.pdf (Hiánypótlás, 4 Mb, 2016-10-25 14:21:36) 773b403160aac4098f4e5a477d376b47941cfc9924e103b22f86ea2b2f9f9daa

pdfa-onkormanyzatinyilatkozat_1461833814.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 10:56:54) ee8bf03a5547c718206cffa2c424b9fe956b0f70332a492ff4a18f886235d36e

pdfa-hatosagiigazolas_1461833832.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 10:57:12) 5134563b697307f4e7f96dc1cd1f04f8897642a0c875666ade959d02fc7dad35

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

tulajdonosionkormanyzatinyilatkoz_1477384131.pdf (Hiánypótlás, 34 Kb, 2016-10-25 10:28:51) 129fc863499b65d58c0282cbdb41359d40c2c840534b0835b517b2e94b5a1323

pdfa-onkormanyzatinyilatkozat_1461833419.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 10:50:19) ee8bf03a5547c718206cffa2c424b9fe956b0f70332a492ff4a18f886235d36e

egyuttmukodesi.megallapodas_ufc_1477574327.pdf (Hiánypótlás, 41 Kb, 2016-10-27 15:18:47) e9ab002bc6089b81240f5cbb749d4cbbe0a9024c5b174ff536e63fe38e9ade51

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

pdfa-tulajdonilap_1461833426.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 10:50:26) e92ce0fd550eef8cf0502441834ae0d7c6f8ae487a4252e51f275f911a3fc5c3

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

ures_1481552245.docx (Admin szerkesztés, 11 Kb, 2016-12-12 15:17:25) ad3f4894705da6c6836686210a2c2684c75685e94f7e5252c04b26f52b0b698d

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

sportcsarnok_arajanlat_1477318056.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2016-10-24 16:07:36) c5a88a7c0a5119650131b662a4294e766b3fce8c3dc24e078fd638259b82f90b

teruletrendezes_ajanlat_parkolo_ut_1477381486.pdf (Hiánypótlás, 4 Mb, 2016-10-25 09:44:46) 3196744547f20ea5f326a380f53ca01286b9b77d6c725da1837fdd4a6fe5312c

teruletrendezes_ajanlat_vilagitas_1477381487.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2016-10-25 09:44:47) 999ea98bd812a54e090d7854b8b9f3678fc1891197eef2d11f045667a2c681bf

arajanlat_gyomro_20161013_1476431996.pdf (Hiánypótlás, 254 Kb, 2016-10-14 09:59:56) 4ceb350c88d3974eff88972ff2b2c714049e9a25d4541b930ae79dd22b874b4e

arajanlat_gyomro_20161013_2_1476431997.pdf (Hiánypótlás, 238 Kb, 2016-10-14 09:59:57) 890dd30d43affce22d446b18858fd7bc0a898913333ad69d6536bcb4976760e6

ufcgyomroajanlat2016.10.13._1476431997.pdf (Hiánypótlás, 452 Kb, 2016-10-14 09:59:57) a3802f5e3721050fc348ef23ad78f6eeccb021a7955561e72fe8805f74015fd5

ufc_gyomro_1476431997.pdf (Hiánypótlás, 522 Kb, 2016-10-14 09:59:57) c8bc08b2d91dcd7aa397741214188587273590648436bba1383dd0ad72a4bfb7

gyomro_strandpalya_2016_1462017948.xls (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-04-30 14:05:48) d6ba6d960fe12e06d1fd588ea358d6f26c0727e1705285a1103153d90e42a5c2

pdfa-szamitottepitmenyertek_1461833673.pdf (Szerkesztés alatt, 147 Kb, 2016-04-28 10:54:33) 2f3ee7ffda79d2b74f7d51631f04a4d759f94c7fa52a0cf0e5052158972ee12f

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

strandpalyaepitesi_informaciokbachs_1462017928.pdf (Szerkesztés alatt, 810 Kb, 2016-04-30 14:05:28) 4ecfa3b7f09617210a8d50baab6d8b66eaea916b1efb091f49d14624649393e8

pdfa-alaprajz-emelet_1461833572.pdf (Szerkesztés alatt, 177 Kb, 2016-04-28 10:52:52) 9d98ad978733ef0d9ffd18cfeb17c2a7c8c0a896802902d372f8a01787d9e283

pdfa-alaprajz-foldszint_1461833572.pdf (Szerkesztés alatt, 293 Kb, 2016-04-28 10:52:52) 6d7328cd46ece0bf76fbccca1a9a78a13336cdf481231c80c1d3fdef1dc2f3bd

pdfa-metszetek_1461833594.pdf (Szerkesztés alatt, 396 Kb, 2016-04-28 10:53:14) c7af1347b966d4e71d27b03f68633f1772318117465e3badca2e1700cd697f4c
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pdfa-elolap_1461833594.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 10:53:14) 77f4e7330da68163af0b23931aca3e5a53a32e93ab64421d4030a574e650b9f3

pdfa-energetikaiszamitas_1461833595.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 10:53:15) aa717b72495a5471602dacbcfa037797ae13e968015db9fc56e9a61508038989

pdfa-epiteszetimuszakileiras_1461833595.pdf (Szerkesztés alatt, 321 Kb, 2016-04-28 10:53:15) 52d54f0bc3a25d6663bd157258e073a827a47a792eb1fed539d9b9792840ddb4

pdfa-epuletmagassag-szamitas_1461833595.pdf (Szerkesztés alatt, 128 Kb, 2016-04-28 10:53:15) cee291d80ef613d8042572c67e45620ddfb1109fd48f0d354746b695dc19432e

pdfa-epuletvillamossagimuszakilei_1461833597.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 10:53:17) 45a4dba084e5acf35130dcb3957a313291118be0addc6020eae5061a07467b08

pdfa-gepeszetimuszakileiras_1461833597.pdf (Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2016-04-28 10:53:17) 2eac4449c905839294b7291f3b7e13b09fc66467b412c79847e3ce82b6f3a6c3

pdfa-hatosagiigazolas_1461833598.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 10:53:18) 5134563b697307f4e7f96dc1cd1f04f8897642a0c875666ade959d02fc7dad35

pdfa-helyiseglista_1461833598.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2016-04-28 10:53:18) 06b0437861eab7025af2e2130a0d11bd6a0dbaf4518478003d506434e826716e

pdfa-helyszinrajz_1461833599.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 10:53:19) 013f255a877ed27ce4409193b20b3787fa12be8fd3f32c6fc792ea9c1e2a2c48

pdfa-hivataloshelyszinrajz_1461833601.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-28 10:53:21) 97c37fec3c5498e03c2fdf04542a5b4a87ae4d0156b1e3817c187e5349401c7e

pdfa-homlokzatok_1461833601.pdf (Szerkesztés alatt, 577 Kb, 2016-04-28 10:53:21) 66e77f41b468cb55b9afb087dc10778b129181965e38f5dcb01f527a9a811d23

pdfa-szabalyozasitervlap_1461833607.pdf (Szerkesztés alatt, 340 Kb, 2016-04-28 10:53:27) 490baf9f4d8daab03376651e959a1525faf7c3a7a999b57e7fcc59d8ce0aebdc

pdfa-retegrendikimutatas_1461833607.pdf (Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2016-04-28 10:53:27) ab4f84a7352084969998b738c4fa5ae7299480c45c750641b048419c92f5c8cf

pdfa-statisztikaiadatlap_1461833608.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 10:53:28) cea628a3762bde1344d3b5846e3394dffffd594967f1f28659f48957a5fa6332

pdfa-talajmechanikaiszakvelemeny_1461833697.pdf (Szerkesztés alatt, 698 Kb, 2016-04-28 10:54:57) a3530c3e039bf443c9c05423bef4b171b53712123c21ee621370c52c963651b3

pdfa-tartalomjegyzek_1461833697.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2016-04-28 10:54:57) 137c6062725c3b29b1866b736d86156ecd9d4ddd46c3571578c9c74b5e6939fc

pdfa-tartoszerkezetimuszakileiras_1461833697.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2016-04-28 10:54:57) a598b639e269a8f42731db4fd488a9d4a3b797cd2c9ba27e7c8fa2b69d396071

pdfa-tartoszerkezetiszamitas_1461833700.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-28 10:55:00) cd4e6176ed7f52d3572e8a6aa781d8376b2a8418efbdad6f138f903b0e86da74

pdfa-telekbeepitetsegenekszamitas_1461833700.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2016-04-28 10:55:00) 9edfdf30462fd3235924dc355d82fbf5024988a736db93b28dc3f382883b95b2

pdfa-teljesitmenyjellemzok-altalano_1461833705.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2016-04-28 10:55:05) bc50952941bb83acebfe18f75eeac0d313c3b3693593beeb8aa13c865a9c1d0b

pdfa-teljesitmenyjellemzok-kingspan_1461833707.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-28 10:55:07) e8220e108edf70db58fdd0a838803bc175c23aff5e2456ed5979518d11e3581e

pdfa-tuzvedelmitervfejezet_1461833708.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-28 10:55:08) fd5bbdf342b88308840167e74b89180b436026816b2c70911a41285aa29ed244
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