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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Jászberényi Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

Jászberényi FC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1040

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Jogosult

NB III-as

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Egyéb

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

19866523-2-16

Bankszámlaszám

11745035-21005550-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

5100

Város

Jászberény

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

út

Házszám

44/A.

Épület

Lépcsőház
Ajtó

Emelet

Tetőtér

3

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

5100

Város

Jászberény

Közterület neve

Rákóczi

Közterület jellege

út

Házszám

44/A.

Épület

Lépcsőház

Emelet

Tetőtér

+36 30 481 27 14

Fax

+36 57 505 713

www.jaszberenyifc.hu

E-mail cím

jfc@jaszberenyifc.hu

E-mail cím

lajos.gottdiener@jaszberenyifc.hu

Ajtó

3

Telefon
Honlap
A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Dr. Gottdiener Lajos

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 481 27 14

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Dr. Gottdiener Lajos

Mobiltelefonszám
+36 30 481 27 14

E-mail cím
lajos.gottdiener@jaszberenyifc.hu

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 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

73 MFt

85 MFt

101 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

12 MFt

14 MFt

16 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

21 MFt

33 MFt

50 MFt

Egyéb támogatás

30 MFt

35 MFt

65 MFt

Összesen

136 MFt

167 MFt

232 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

50 MFt

50 MFt

60 MFt

Működési költségek (rezsi)

20 MFt

25 MFt

30 MFt

Anyagköltség

20 MFt

25 MFt

30 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

15 MFt

20 MFt

25 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

31 MFt

47 MFt

87 MFt

Összesen

136 MFt

167 MFt

232 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

50 MFt

65 MFt

65 MFt

Működési költségek (rezsi)

20 MFt

25 MFt

30 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

3 087 437 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 185 297 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

32 571 510 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

30 491 346 Ft

0 Ft

Általános képzés

2 711 055 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
- 2013. május elsejétől egyesületünk üzemelteti a jászberényi labdarúgó sportvagyont, amely 3 épületet, 2 füves, 2 műfüves pályát, 1 füves kispályát és egy
futófolyosót foglal magába. Mindez a Sportpálya utcában a Városi Stadion és e melletti létesítményeket jelenti. Jelenleg folyamatban van a Stadion öltözőépületének
bővítése, a kivitelezés várhatóan idén nyáron zárul le, így újabb helyiségekkel bővülünk. Saját dolgozókkal és eszközökkel tartjuk karban a létesítményeket. Ehhez a
szükséges eszközöket az önkormányzat támogatásával sikerült megvásárolni. Ugyanakkor füves pályáink sajnos elöregedtek, már folyamatos kezelésre szorulnak.
Biztos megoldást csak a gyepszőnyegek cseréje jelentene, de erre sportszakmai okok miatt csak ütemezetten kerülhet sor. Létesítményhelyzetünk javítása
érdekében a Lehel Sport és Szabadidőközpont füves pályájának és öltözőjének felújítását is célul tűztük ki. - Bozsik-program alközponti egyesület vagyunk, amely
jelentős szervezési feladatokat ró ránk. - Két alkalommal is részt vettünk az MLSZ C licences edzőképzésének lebonyolításában, az ehhez szükséges infrastrukturális
feltételeket az MLSZ igazgatóság számára ingyenesen biztosítottuk. - Utánpótlásunk felkészítése a hagyományos módszerek mellett a Coerver Coaching módszer
segítségével is történik. - Óvodai foci programunk igen sikeres, így utánpótlásunk alulról folyamatosan töltődik fel. - Egyesületünk megállapodást kötött a jászberényi
általános iskolákkal, amely alapján közösen, az iskolai testnevelők segítségével történik a labdarúgók kiválasztása és egyesületünkbe irányítása, ahol a
versenyeztetésükről gondoskodunk. - Egyesületünk a két éve elindította labdarúgó osztályait két helyi általános iskolában, a beíratás igen sikeres volt. Jászberényben került sor a megyei játékvezetők nyári edzőtáborára, amelyhez egyesületünk ingyenesen biztosítja a megyei igazgatóság számára a szükséges
feltételeket, - Egyesületünk szervezi a városi kispályás bajnokságokat is, jelentős szerepet vállalva a tömegsport és a grassroots terület népszerűsítésében.
Csapataink 20 különböző bajnokságban indultak a 2015/16-os bajnoki évben, működésünk szakmai és pénzügyi szempontból stabil. Célunk az NB III-as felnőtt
csapatunk további erősítése, női csapatunk fejlődésének biztosítása, és NB II-es utánpótlás csapataink szakmai munkájának folyamatos erősítése. Alközpontként
pedig nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a 6-13 éves labdarúgók emelt szintű nevelésére, képzésére.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az NB III-ban való stabil szereplés, és a két éven belüli NB II-be való tervezett feljutás érdekében a Városi Stadion infrastrukturális helyzetét folyamatosan javítanunk
kell. A korábbi évek TAO támogatásai segítségével bővíthettük öltözőink számát, új kapukkal, kispadokkal, játékos kijáróval bővültünk és megújult a Stadion külső és
belső kerítése is. Az MLSZ infrastruktúra szabályzatának előírásai ugyanakkor már az NB III-ban is további fejlesztéseket tesz indokolttá, hiszen az egyik hosszanti
oldali lelátó lefedésére van szükség. Jelenlegi lelátónk nagyon rossz állapotú, majd 50 éves, felújítása nem költséghatékony. A pálya másik hosszanti oldalán
ugyanakkor lehetőség van egy új, minden igényt kielégítő, 600 férőhelyes lelátó és egy hozzá tartozó mosdóblokk építésére. Az MLSZ-szel folytatott egyeztetéseken
kialakítást nyert a lelátó tervezett végső formája, így amennyiben programunk támogatást nyer, az önkormányzat segítségével megépíthetjük a lelátót. A lelátó 5
soros, soronként 120 műanyag székes lenne, mindösszesen 600 férőhellyel. Ütemezése szerint a TAO támogatások összegyűjtését követően 2016 végén
kezdődnének a munkálatok, 2017 tavaszán az építkezés, amely 2017. június 30-ig fejeződhetne be.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Rövid távú - 2016-os - sportszakmai célkitűzések: Felnőtt férfi csapatunknak minimális célja az NB III Keleti csoportjában stabil középcsapatként való szereplés, ezt
eddig teljesítettük, hiszen a 11. helyen állunk és van esélyünk még előrébb is lépni a tabellán. U19: az NB2-ben cél a tabella első feléhez tartozni, ez eddig
megvalósult. U17 NB II: az NB2-ben cél a tabella első feléhez tartozni, ez eddig megvalósult. U19 megyei kiemelt: cél a bajnoki cím, jelenleg az első helyen állunk.
U17 megyei kiemelt: cél a bajnoki cím, jelenleg az első helyen állunk. U15 NB II: cél a tabella első feléhez tartozni. U14 NB II: cél a tabella első feléhez tartozni. A
további utánpótlás csapatainknál a képzésen van a hangsúly, az eredmény nem elsődleges. Itt a Bozsik-programban és a Kölyökligában szerepelünk. Rövid távú
célunk még játékos létszámunk folyamatos növelése. Női megyei: cél a dobogós szereplés, jelenleg elsők vagyunk. Leány U17: nincs eredményességi kritérium, cél a
labdarúgás megszerettetése a lányokkal. Futsal U20 NB II: nincs eredményességi kritérium. Futsal U17 NB II: nincs eredményességi kritérium. 2017-18 évekre
vonatkozó céljaink: - Labdarúgóink számának további növelése, - Futsal és strandlabdarúgás szakosztály folyamatos építése, ezen csapataink számának növelése, További csapatok indítása a bajnoki rendszerekben, - Támogatóink számának folyamatos növelése, - Utánpótlás nevelés megerősítése, minőségi képzés nyújtása, Edzőnk beiskolázása az MLSZ C és az UEFA A/B licences képzésbe, - Bozsik alközponti tevékenység erősítése, egyre több csapat és gyermek labdarúgó bevonása
a programba, - Nemzetközi tornákon való részvétel, hasonlóan a tavalyi évi németországi meghíváshoz, - Tornák rendezése a nyári és téli időszakban. Hosszú távú 2018-től - céljaink: - A felnőtt férfi csapatot visszajuttatni NB2-es szintre, - Az idei tanévben induló sportiskolai futball továbbépítése, hogy 2020-ra az általános iskola
minden évfolyamán, 2024-re pedig a sportgimnázium évfolyamain is legyen labdarúgó osztály, - Edzőink továbbképzése minimum az UEFA B licenc megszerzéséig.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk szorosan épül az előző évben benyújtott sportfejlesztési programra, hiszen az egyesület szakmai fejlődése lineárisan épül fel, ez pedig a
sportfejlesztési programok egymáshoz illeszkedése nélkül nem lehetséges. Emellett szervesen illeszkedik az MLSZ labdarúgás fejlesztési stratégiájához is. Az
illeszkedési pontok a következőek: - a labdarúgás szerepének további erősítése a helyi sportágak között, - térségi labdarúgó központ létrehozása, kapcsolattartás a
jászsági óvodákkal, iskolákkal, sportegyesületekkel, - képzési központtá válás (MLSZ C licences képzés), emellett játékvezetői edzőtábornak és egyéb képzéseknek
adunk helyt, - Bozsik-alközponti egyesület vagyunk, tornákat, edzéseket szervezünk, - minőségi utánpótlás nevelés megteremtése a Coerver Coaching módszer
bevezetésével, - Grassroots területek erősítése, hobbisport lehetőségek növelése, - létesítményhelyzet fejlesztése, - helyi óvodák és iskolák sportolási lehetőségének
megteremtése, megkönnyítése a szükséges feltételek biztosításával, - ovifoci programunk jól működik, ennek folytatása, kibővítése, - a helyi sportiskolában idén
először indul labdarúgó osztály, a beiskolázásnál kiválogattuk a legtehetségesebb gyermekeket, így minőségi képzés indulhat, - egy másik általános iskolában is
sikerül elindítani egy fociosztályt, amely szintén utánpótláslétszámunkat növeli, - a női labdarúgás szerepének növelése, lányfoci elterjesztése, ösztöndíjprogramunkkal a fociosztályos gyerekeket jó tanulmányi eredmények elérésére ösztönözzük, - a hátrányos helyzetű gyermekek beintegrálása a közösségbe
a labdarúgás segítségével, - a labdarúgás népszerűsítése a helyi média segítségével, - az önkormányzat és a helyi vállalkozások, cégek szerepvállalásának további
erősítése a biztos alapokon nyugvó, átlátható és fenntartható gazdálkodásért, működésért, - támogatóink számára biztosítjuk létesítményeink használatát céges,
önkormányzati vagy iskolai és diákolimpiai rendezvények számára. Erősségeink: - a labdarúgást kiemelt sportként támogató önkormányzat, - Jászberény gazdasági
ereje, térségi központi szerepe, - modern óvodai, iskolai hálózat, - kiemelkedő sportinfrastruktúra, - nagyszámú sportolni vágyó gyermek, fiatal, felnőtt, szakemberállomány, - biztos anyagi háttér.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk további támogatása és folyamatos megvalósulása esetén már rövid távon - 1-3 év - is jelentős pozitív társadalmi és gazdasági
hatásokkal számolunk. Ezek az alábbiak lehetnek: - az óvodai sportolás és a mindennapos iskolai testnevelés feltételeinek biztosításával az egészséges életmódot
élő, sportoló fiatalok száma növekedni fog, ennek kedvező egészségügyi hatásai - pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, számítógépezés,
diszkózás, stb. visszaszorulása - lesznek már rövid távon is, - a tehetséges gyermekek, fiatalok részére a versenyszerű sportolás biztosítása, tehetséggondozás, - a
labdarúgás erősödése a város marketing értékét is növeli, ez segíthet a gazdasági szféra további idevonzásában, - a jászberényi és jászsági hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok közösségbe integrálása a labdarúgás segítségével, - ösztöndíj programunk segítségével sportoló tanulóink
ösztönözve vannak a jó tanulmányi eredmények elérésére és a továbbtanulásra, - társadalmi szerepvállalás erősítése a labdarúgásban, közös egyesületi programok
a szülők bevonásával, - utánpótlás nevelésünk erősítése, edzőink továbbképzése, ezáltal minőségi játékosok kikerülése az utánpótlásból, hogy a jövőbeli NB2-es
csapat alapjait saját nevelésű játékosaink jelenthessék, - Jászberény labdarúgó körzetközpont szerepének növelése, hogy ne csak gazdasági, kulturális, igazgatási
központ, hanem sportközpont is lehessen, - lányok és hölgyek körében a labdarúgás népszerűsítése, sportolói létszámuk növekedése, - létesítményhelyzet
folyamatos javulása, ezáltal jobb edzéskörülmények és sportolói létszám növekedése várható, - grassroots területek erősítése, ezáltal a tömegsport bázis
növekedése, - labdarúgás országos szintű tömegbázisa is növekszik, Kockázatok: - sportfejlesztési programunk lassulása vagy meghiúsulása esetén a labdarúgás
véglegesen háttérbe szorulhat a jászberényi sportágak sorában, hiszen a konkurencia jelentős: OB1-es kosárlabda, OB1-es röplabda, a jégcsarnok tavalyi
befedésével komoly infrastrukturális fejlesztéshez jutó jégkorong csapat is pályázik a vezető szerepre. Az önkormányzat egyelőre kiemelt sportként kezeli a
labdarúgást, de a fejlesztési pénzek elmaradása esetén támogatási szándéka visszaeshet, illetve átirányulhat más sportágak felé. Ezért lényeges, hogy igyekezzünk
minél szélesebb körben építeni a labdarúgást, hogy vezető szerepét megőrizhesse.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

technikai vezető

Egyéb

Nem
releváns

létesítmény és marketing
igazgató

Egyéb

pályagondnok

Egyéb

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

Nem
releváns

Normál

160

12

200 000 Ft

56 000 Ft

3 072 000 Ft

Nem
releváns

Normál

120

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

360

36

400 000 Ft

112 000 Ft

6 144 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

technikai
vezető

Felnőtt csapatok melletti technikai, ügyintézési teendők ellátása érdekében alkalmazzuk. Feladatai: MLSZ ügyvitel, jegyzőkönyvek, elektronikus
kapcsolattartás, mérkőzések alatti technikai feladatok, cserék, igazolások, átigazolások, kapcsolattartás, stb.

létesítmény és
marketing
igazgató

Az egyesület sportolói létszámának további növelése, támogatóink megfelelő kiszolgálása, a PR tevékenység erősítése, az elektronikus felületek
(internet, Facebook, mobiltelefon, médiák, stb.) professzionális kihasználása érdekében mindenképpen szükség van erre a szerepkörre. Szintén
indokolt a labdarúgó sportvagyon üzemeltetésének átvétele miatt, hiszen a létesítmények kihasználtságának optimalizálása sok munkával jár.

pályagondnok

A labdarúgó sportvagyonhoz tartozó létesítmények kezelése, a pályamunkások irányítása, a karbantartási, felújítási munkálatok tervezése és
végrehajtása érdekében szükség van a feladatkör betöltésére.

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)

3 056 563 Ft

30 874 Ft

0 Ft

3 087 437 Ft

3 087 437 Ft

6 144 000 Ft

6 174 874 Ft

2016-11-11 15:39
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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

Pályakarbantartó
gép

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése
fűkasza

Mennyiségi
egység
db

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

1

3 100 000
Ft

3 100 000 Ft

3 100 000 Ft

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

Indoklás

Két füves nagypályánk kezeléséhez szükség lenne egy komoly fűkaszára, melyet adapter formájában csatlakoztatni tudnánk a
szintén TAO támogatásból megvásárolt, eddig a műfüves pályáink kezeléséhez használt kis traktorunkhoz.

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)

2 163 444 Ft

21 853 Ft

0 Ft

2 185 297 Ft

936 556 Ft

3 100 000 Ft

3 121 853 Ft

2016-11-11 15:39
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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)

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése

2016-12-10

2017-06-15

2017-06-20

33 232 725
Ft

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

vizesblokk építése

2016-12-10

2017-06-15

2017-06-20

12 972 288
Ft
46 205 013
Ft

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

Indoklás

lelátó építése

Az NB III-ban való stabil szereplés, és a két éven belüli NB II-be való tervezett feljutás érdekében a Városi Stadion
infrastrukturális helyzetét folyamatosan javítanunk kell. A korábbi évek TAO támogatásai segítségével bővíthettük öltözőink
számát, új kapukkal, kispadokkal, játékos kijáróval bővültünk és megújult a Stadion külső és belső kerítése is. Az MLSZ
infrastruktúra szabályzatának előírásai ugyanakkor már az NB III-ban is további fejlesztéseket tesz indokolttá, hiszen az egyik
hosszanti oldali lelátó lefedésére van szükség. Jelenlegi lelátónk nagyon rossz állapotú, majd 50 éves, felújítása nem
költséghatékony. A pálya másik hosszanti oldalán ugyanakkor lehetőség van egy új, minden igényt kielégítő, 600 férőhelyes
lelátó és egy hozzá tartozó mosdóblokk építésére. Az MLSZ-szel folytatott egyeztetéseken kialakítást nyert a lelátó tervezett
végső formája, így amennyiben programunk támogatást nyer, az önkormányzat segítségével megépíthetjük a lelátót.

vizesblokk építése

Az NB III-ban való stabil szereplés, és a két éven belüli NB II-be való tervezett feljutás érdekében a Városi Stadion
infrastrukturális helyzetét folyamatosan javítanunk kell. A korábbi évek TAO támogatásai segítségével bővíthettük öltözőink
számát, új kapukkal, kispadokkal, játékos kijáróval bővültünk és megújult a Stadion külső és belső kerítése is. Az MLSZ
infrastruktúra szabályzatának előírásai ugyanakkor már az NB III-ban is további fejlesztéseket tesz indokolttá, hiszen az egyik
hosszanti oldali lelátó lefedésére van szükség. Jelenlegi lelátónk nagyon rossz állapotú, majd 50 éves, felújítása nem
költséghatékony. A pálya másik hosszanti oldalán ugyanakkor lehetőség van egy új, minden igényt kielégítő, 600 férőhelyes
lelátó és egy hozzá tartozó mosdóblokk építésére. Az MLSZ-szel folytatott egyeztetéseken kialakítást nyert a lelátó tervezett
végső formája, így amennyiben programunk támogatást nyer, az önkormányzat segítségével megépíthetjük a lelátót.

2016/17 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése

Egyéb

5100
Jászberény
Öntő utca
5990

5990

Bérelt

Öltözőép.
épít./bőv./felúj.

vizesblokk
építése

Egyéb

5100
Jászberény
Öntő utca
5990

5990

Bérelt

Megj.

A megadott terület alapján
maximum elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

2016-11-11 15:39

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

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

Ingatlan
típusa

Műfüves nagypálya

Nagy
mf.p

Műfüves félpálya

Lehel Sportcsarnok

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

5100
Jászberény
Rákóczi út
5910/3

5910/3

7140

Bérelt

730

576 Ft

12

Kicsi
mf.p.

5100
Jászberény
Sportpálya utca
5911

5911

2400

Bérelt

730

576 Ft

12

Edzőcs.

5100
Jászberény
Gorjanc I. sétány
5

8792

800

Bérelt

30

5 080 Ft

4

Megj.

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
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.

32 245 795 Ft

325 715 Ft

0 Ft

32 571 510 Ft

13 959 218
Ft

46 205 013 Ft

46 530 728 Ft

2016-11-11 15:39
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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

U16

JÁSZBERÉNYI FC U16

0

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP torna

Inaktív

U19

JÁSZBERÉNYI FC U19

0

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP torna

Inaktív

U19

JÁSZBERÉNYI FC U19

22

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

Aktív

U17

JÁSZBERÉNYI FC U17

22

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 1.

Aktív

U15

JÁSZBERÉNYI FC U15

20

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 1.

Aktív

U14

JÁSZBERÉNYI FC U14

20

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 1.

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

12

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

15

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

20

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

20

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

22

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

20

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

20

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-11-11 15:39

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve
Leány U15

Létszám
15

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

női UP bajnokság

Státusz
Aktív

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

2016-11-11 15:39

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály
U20

Csapat neve

Létszám

JÁSZBERÉNYI FC U20

7

Csapat szintje 15/16
futsal UP torna

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

futsal UP bajnokság

Státusz
Aktív

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U17

Fiú Futsal U17

7

futsal UP bajnokság

Aktív

U15

Fiú Futsal U15

7

futsal UP torna

Aktív

U13

Fiú Futsal U13

7

futsal UP torna

Aktív

U11

Fiú Futsal U11

7

futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

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

2016-11-11 15:39

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-11-11 15:39

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

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

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

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

2016-11-11 15:39

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

sportszár

pár

50

1 800 Ft

90 000 Ft

Sportfelszerelés

edző mez

db

100

4 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelés

edző nadrág rövid

db

100

2 500 Ft

250 000 Ft

Sportfelszerelés

utazókabát

db

150

20 000 Ft

3 000 000 Ft

Sporteszköz

gumiszalag

db

60

2 500 Ft

150 000 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

50

3 000 Ft

150 000 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

db

1

508 000 Ft

508 000 Ft

Vitamin

vitamincsomag

csom

100

2 000 Ft

200 000 Ft

Gyógyszer

masszázskrém

liter

30

2 500 Ft

75 000 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)

Városi Stadion

Élőfüves pálya

576 Ft

730

12

5 045 760 Ft

Lehel Sportcsarnok

Sportcsarnok

5 080 Ft

30

4

609 600 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Városi Stadion

A Városi Stadiont – és a hozzá tartozó 2 füves pályát és a műfüves pályákat – az Önkormányzat döntése alapján egyesületünk üzemelteti,
ehhez 24 órás napi használatba kellett vennünk. A használati díj összege az Önkormányzat hatályos vagyonrendelete alapján évi 5.046.456.-Ft,
amelyhez kérünk TAO támogatást. Valamennyi korosztályunk hazai mérkőzéseit itt rendezzük meg, ez funkcionál Bozsik alközpontként, itt edz
az U7-től a felnőttig minden csapatunk, beleértve a női futballt is. Itt van az öltözőépületünk, szertárunk, pályafenntartó eszközeink raktárai, a
létesítmény használata nélkülözhetetlen az egyesületi és a sportszakmai működéshez, a versenyeztetéshez.

Lehel
Sportcsarnok

A Városi Stadiont – és a hozzá tartozó 2 füves pályát és a műfüves pályákat – az Önkormányzat döntése alapján egyesületünk üzemelteti,
ehhez 24 órás napi használatba kellett vennünk. A használati díj összege az Önkormányzat hatályos vagyonrendelete alapján évi 5.046.456.-Ft,
amelyhez kérünk TAO támogatást. Valamennyi korosztályunk hazai mérkőzéseit itt rendezzük meg, ez funkcionál Bozsik alközpontként, itt edz
az U7-től a felnőttig minden csapatunk, beleértve a női futballt is. Itt van az öltözőépületünk, szertárunk, pályafenntartó eszközeink raktárai, a
létesítmény használata nélkülözhetetlen az egyesületi és a sportszakmai működéshez, a versenyeztetéshez.

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)

Egyéb

UP szakmai igazgató

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

Egyéb

UP technikai vezető

Normál

80

12

70 000 Ft

19 600 Ft

1 075 200 Ft

Edző

2776

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

Edző

1761

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

Edző

2795

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

2016-11-11 15:39
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

2795

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

Edző

TANC1430-01279

Normál

80

12

80 000 Ft

22 400 Ft

1 228 800 Ft

Edző

TANC1315-01068

Normál

40

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

Edző

TANC1405-00726

Normál

40

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

Edző

311

Normál

40

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

Edző

TANC1315-01068

Normál

40

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

Edző

5015

Normál

40

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

Edző

TANC1430-01283

Normál

40

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

Edző

TANC1405-00743

Normál

40

12

50 000 Ft

14 000 Ft

768 000 Ft

Edző

3300

Normál

80

12

100 000 Ft

28 000 Ft

1 536 000 Ft

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

Indoklás

UP szakmai igazgató

Az utánpótlás korosztályok versenyeztetéséhez, felkészítéséhez mindenképpen szükség van egy fő technikai vezetőre, aki
összefogja és szervezi a szakmai feladatokat, ellenőrzi az edzésmunkát, segíti és koordinálja az edzők munkáját.

UP technikai vezető

Az utánpótlás korosztályok versenyeztetéséhez mindenképpen szükség van egy fő technikai vezetőre, aki összefogja és szervezi
ezen feladatokat.

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

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

311

UEFA A

U11

5

22

2776

UEFA B

U19

6

22

2776

UEFA B

U9

5

20

1761

UEFA B

U17

6

22

2795

UEFA B

U15

6

20

2795

UEFA B

U14

6

20

TANC1430-01279

MLSZ Grassroots
C

U13

6

20

TANC1315-01068

MLSZ Grassroots
C

U13

5

20

TANC1405-00726

MLSZ Grassroots
C

U11

5

20

5015

MLSZ D

U9

5

15

TANC1430-01283

MLSZ Grassroots
C

U7

3

12
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2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szá
m

Oklevél beszerzés
alatt

Képesítés

Foglalkoztatott
korosztály

Edzésidő
(óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek
száma

TANC1405-00743

MLSZ Grassroots
C

U15

4

15

3300

UEFA B

U19

10

228

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 040 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

783 000 Ft

Személyszállítási költségek

3 000 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

5 655 360 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

3 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

16 896 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

33 574 360 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)

30 186 433 Ft

304 913 Ft

0 Ft

30 491 346 Ft

3 387 927 Ft

33 574 360 Ft

33 879 273 Ft

2016-11-11 15:39

16 / 27

be/SFPHPM01-13777/2016/MLSZ
Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)

Coerver® Youth Diploma 1

10

800 000 Ft

Coerver® Youth Diploma 2

1

100 000 Ft

Coerver® Youth Diploma 2

30

3 000 000 Ft

MLSZ Grassroots "C"

3

120 000 Ft

BOSU®

11

550 000 Ft

MLSZ Erőnléti edző tanfolyam

1

825 000 Ft
5 395 000 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)

2 683 945 Ft

27 111 Ft

0 Ft

2 711 055 Ft

2 711 055 Ft

5 395 000 Ft

5 422 111 Ft

2016-11-11 15:39
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-11-11 15:39
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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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-11-11 15:39

Feladat leírása
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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: Jászberény, 2016. 11. 11.

2016-11-11 15:39
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Nyilatkozat 2
Alulírott Dr. Gottdiener Lajos (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: Jászberény, 2016. 11. 11.

2016-11-11 15:39

21 / 27

be/SFPHPM01-13777/2016/MLSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 19:45:14
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 19:45:32
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 19:52:52
Feltöltés / Megtekintés

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:50:02
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 25
Utolsó feltöltés:
2016-09-23 15:14:15
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 18:39:04
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 18:43:28
Feltöltés / Megtekintés

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

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 09:50:44
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-09-23 15:12:23
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 18:54:50
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:28:07
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 16:47:46
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 18:47:29
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 18:47:11
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Kelt: Jászberény, 2016. 11. 11.
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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

18

18

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

16

18

13%

Edzőtáborok száma

db

1

2

100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

1

2

100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

90

455

406%

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

8

10

25%

U18

fő

14

16

14%

U17

fő

11

14

27%

U16

fő

11

16

45%

U15

fő

16

18

13%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

3 056 563 Ft

30 874 Ft

0 Ft

3 087 437 Ft

3 087 437 Ft

6 144 000 Ft

6 174 874 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

34 409 239 Ft

347 568 Ft

0 Ft

34 756 807 Ft

14 895 774 Ft

49 305 013 Ft

49 652 581 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 163 444 Ft

21 853 Ft

0 Ft

2 185 297 Ft

936 556 Ft

3 100 000 Ft

3 121 853 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

32 245 795 Ft

325 715 Ft

0 Ft

32 571 510 Ft

13 959 218 Ft

46 205 013 Ft

46 530 728 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

30 186 433 Ft

304 913 Ft

0 Ft

30 491 346 Ft

3 387 927 Ft

33 574 360 Ft

33 879 273 Ft

Képzés

2 683 945 Ft

27 111 Ft

0 Ft

2 711 055 Ft

2 711 055 Ft

5 395 000 Ft

5 422 111 Ft

- ebből általános képzés

2 683 945 Ft

27 111 Ft

0 Ft

2 711 055 Ft

2 711 055 Ft

5 395 000 Ft

5 422 111 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

70 336 179 Ft

710 467 Ft

0 Ft

71 046 645 Ft

24 082 194 Ft

94 418 373 Ft

95 128 840 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-11-11 15:39

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
10 000 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (41 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasi_cimpeldany_jfc_1461692732.pdf (Szerkesztés alatt, 38 Kb, 2016-04-26 19:45:32)
385221e64a052381042373b4f30a3a583f2e21bca4252bffa0d8ed9d471bf9c1
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozasi_terv_tao2016-2017_1461853687.docx (Szerkesztés alatt, 206 Kb, 2016-04-28 16:28:07)
5f738f4b3de484185b72f780692d3ec106cf88e4cfb0a21bda3f3055f6974c10
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositas_kihasznaltsag_tao2016-2_1461854866.docx (Szerkesztés alatt, 205 Kb, 2016-04-28 16:47:46)
92510c055d596fa408eee7bbb48888a7e4443628b0ab001799eaef37d2e0dfd6
Egyéb dokumentumok
jfc_afa_nyilatkozat_2016-2017_1474636386.pdf (Hiánypótlás melléklet, 124 Kb, 2016-09-23 15:13:06)
85716f3e654f3024315ecc057ca98083930a4372cc74a563a4d9376f8a375261
hianypotlas_valasz_1474636399.pdf (Hiánypótlás melléklet, 59 Kb, 2016-09-23 15:13:19)
ccd20d1e50bcbcb471db7264a963db29b4ea045466182f09dc16dd38aacd0ffe
nike_utazokabat_1474636415.pdf (Hiánypótlás melléklet, 39 Kb, 2016-09-23 15:13:35)
0332954cf7bad320e72121b80a3c66e981102ad275f41130083a2ad568b7e634
multivitamin_1_1474636420.pdf (Hiánypótlás melléklet, 230 Kb, 2016-09-23 15:13:40)
407c2bca4bc1c5aa5001a984f4989f79133c71c8ec325f566f3b2ed90fc5b108
multivitamin_2_1474636424.pdf (Hiánypótlás melléklet, 208 Kb, 2016-09-23 15:13:44)
8190f9486b8ac28c271a8d79e593ae1628138d47705bc70e97b1ebbad520674b
multivitamin_3_1474636429.pdf (Hiánypótlás melléklet, 148 Kb, 2016-09-23 15:13:49)
0797f4aa5df68a9ed3801d2ca0d970b8738c911ebdd95dfb12241a9e3e801a22
fukasza_caroni_1474636450.pdf (Hiánypótlás melléklet, 296 Kb, 2016-09-23 15:14:10)
fcd5a354ba7a0a7c415ea87a111c8c0cedf88ca533ea0678694eb97b90cb86af
fukasza_koala_1474636455.pdf (Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2016-09-23 15:14:15) d98be057dcd3fc00991041ffaa96fe409bad7a72f1397fa28325b89d27bc325a
alarolap_1461775913.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-04-27 18:51:53) f3d8fcdd7857f3cdc8479d06b68c2a854db1748881adf8e47c91d087345466db
befogadoinyilatkozat-csapadekviz_1461775919.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2016-04-27 18:51:59)
c214d62c206d493dd6fb25facc4e7b3648f3d7fd51017f799b1ee0004a91b266
e-1lelatoalaprajz_1461775925.pdf (Szerkesztés alatt, 144 Kb, 2016-04-27 18:52:05)
c43031352931c689cdcea6512144554ff470e54e3a3d5b1825a8e122e2dc412e
e-2lelatometszetek_1461775932.pdf (Szerkesztés alatt, 362 Kb, 2016-04-27 18:52:12)
6058f72c7dad837904f9db1fdac55dc51b0f6f4c878afd678d0325070c71b885
e-3lelatohomlokzatok1._1461775944.pdf (Szerkesztés alatt, 369 Kb, 2016-04-27 18:52:24)
932e5b5eac94870f543c46dba37d71eae27f794fbc221359e0f01ed2c8fd085e
e-4lelatohomlokzatok2._1461775950.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2016-04-27 18:52:30)
81c08d485e8add4a077fad1c885a626cfd37c6d590bb811a539215f48495ce73
e-5mosdoblokkalaprajzesmetszet_1461775956.pdf (Szerkesztés alatt, 356 Kb, 2016-04-27 18:52:36)
45a878eef59dc5c2f24b96e98660a8cd87abb6a4bea689100bfec76002942866
e-6mosdoblokkhomlokzatok_1461775962.pdf (Szerkesztés alatt, 99 Kb, 2016-04-27 18:52:42)
eecf7c10d6bf105874ea1ce9676fa5ac741d82f8097fc550cff062cf1fde1f6c
foldhivataliterkepmasolat_1461775969.pdf (Szerkesztés alatt, 363 Kb, 2016-04-27 18:52:49)
1353286094acd6865d9a37ec38432bd471cec35bdaa9c056f3f3ea2ca1e422c2
h-1helyszinrajzatnezeti_1461775974.pdf (Szerkesztés alatt, 137 Kb, 2016-04-27 18:52:54)
5147995e3b69983532bc60104a6e7ba2b12422ef1e62f286591a92904c5becd3
h-2helyszinrajzreszlet_1461775982.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2016-04-27 18:53:02)
4d50ba7dda6f44afba978588fb2ae125d71705852902fa50e424bc38f1a13ab0
kerelem_benyujtasa_1461775992.pdf (Szerkesztés alatt, 415 Kb, 2016-04-27 18:53:12)
eb245fd19dba0ef24b544459021c0e11092dc7b6538f27e1487d14850bcd8f1c
meghatalmazas_1461776016.pdf (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2016-04-27 18:53:36) 034152b4d6372579d28dcfadde9c68a8032c25459c25dc06106e765acde25c93
statisztikaiadatlap_1461776027.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2016-04-27 18:53:47) c197d5c33994dda1b0fc924c9fcd0a05fa6ea350257c2713b2b540ada9440f4e
tartoszerkezetitervfejezet_1461776036.pdf (Szerkesztés alatt, 170 Kb, 2016-04-27 18:53:56)
50f6d9978365bb3dec1e0fb2a8e484260cfcb9110b01d175340c16cea117b08e
telepuleskepivelemeny_1461776045.pdf (Szerkesztés alatt, 99 Kb, 2016-04-27 18:54:05)
98ec93c340c2264431b4feb1a9a5777a80433a1d8437530a866e16130bcb8972
tuzvedelmitervfejezet_1461776056.pdf (Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2016-04-27 18:54:16)
b8592e1670fe419fd3fa646c4ff2e11df90b99d4f900353cece0dc395cca42ef
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagi_kivonat_20160406_1461692714.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2016-04-26 19:45:14)
523b515cee62622ab411124b0650391504f43f1cd861984028acbfa921ea336c
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
tao_igszolg_dij_bizonylat_1461847802.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2016-04-28 14:50:02)
f34f2e60f82121a8d037a5a18b87c3f52b7ae9cba81dc916771ee5bcecf51485
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Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
jfc_koztartozasmentes_adatbazis_201_1461693172.pdf (Szerkesztés alatt, 309 Kb, 2016-04-26 19:52:52)
10a002631f772a8e0623c49d549657c55486ad9ffec98e47129d4def40ae3f22
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
tulajdonosihozzajarulas-parkolok_1461775897.pdf (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2016-04-27 18:51:37)
d3d32339be27de5d67523b02cf0eab42ec00c335f13f463f9cf69e30c3b82b75
kozterulet-kezeloihozzajarulas_1461776090.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2016-04-27 18:54:50)
130b47236c9b5521efd24387ded13c4ffa927d9d19b365b0843433b7c613a785
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
eljaras_meginditasa_20160427_1461775681.pdf (Szerkesztés alatt, 634 Kb, 2016-04-27 18:48:01)
31f6b81d3378273bd48e28582724bdef5a75165da46d3795cdc41514ecd416dc
epitesi_engedely_lelato_2016-2017_1474636337.pdf (Hiánypótlás melléklet, 921 Kb, 2016-09-23 15:12:17)
12d416f3070692f0b9583bfc59498966573fcec0ba65eae555fc6776daaaac26
epitesi_engedely_jogerore_emelkedes_1474636343.pdf (Hiánypótlás melléklet, 322 Kb, 2016-09-23 15:12:23)
229f6c840dc98ea1cf1239f26d54ffda10aba404971758f8a2cc4838ca0cae39
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
hasznositasi_szerzodes_1461775408.pdf (Szerkesztés alatt, 303 Kb, 2016-04-27 18:43:28)
6ea7a845f91f88f3d3916e4f0f03295891be058cd9b16025c15ca5c2533396f6
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdoni_lap_5990_1461829844.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2016-04-28 09:50:44) ca9f708d20f11c5b2b4f69a486cfe7c55d17bfd3e1c8e65798d95f03b28dcf71
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
tulajdonosi_hozzajarulas_20160427_1461775144.pdf (Szerkesztés alatt, 503 Kb, 2016-04-27 18:39:04)
f7729d9f53521f7b4771459a3a4bd88ab0513ef24435f3a4d369e6283fd9774f
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_pocsestarsakft_1461775649.pdf (Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2016-04-27 18:47:29)
8f759ef84d996e13309d65ee863e2a2981d29768da1803267bd407dde466a0cf
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileirasok_1461775631.pdf (Szerkesztés alatt, 912 Kb, 2016-04-27 18:47:11) c4dc1b8892087f81bce63c89b9c6577634c9c7aac3b21fb3868c659c8a6cd7ec
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