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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Grund 1986 Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

Grund FC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

2468

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18059889-1-42

Bankszámlaszám

17000019-11286446-00000000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1174

Helység

Budapest

Út / utca

Örömvölgy

Házszám

27

Irányítószám

1174

Helység

Budapest

Út / utca

Örömvölgy

Házszám

27

Telefon

+36 1 704 08 03

Fax

+36 1 704 08 03

Honlap

www.grund1986fc.hu

E-mail cím

grundfcbudapest@gmail.com

E-mail cím

grundfcbudapest@gmail.com

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Buzsáky Ákos

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 257 07 43

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Buzsáky Ákosné

Mobiltelefonszám
+36 30 941 85 68

E-mail cím
grundfcbudapest@gmail.com

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

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

1,3 MFt

1,25 MFt

5 MFt

Állami támogatás

0,32 MFt

0,38 MFt

0,5 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

7,15 MFt

8,5 MFt

9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

54,35 MFt

61,5 MFt

143,85 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

5,88 MFt

53,3 MFt

Összesen

63,12 MFt

77,51 MFt

211,65 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

12,46 MFt

14,81 MFt

19,45 MFt

Működési költségek (rezsi)

4,76 MFt

5,74 MFt

6,25 MFt

Anyagköltség

1,76 MFt

1,44 MFt

1,83 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

9,79 MFt

12,77 MFt

16,32 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,07 MFt

73,32 MFt

158,73 MFt

Összesen

30,84 MFt

108,08 MFt

202,58 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

28,08 MFt

33,46 MFt

36 MFt

Működési költségek (rezsi)

4,76 MFt

5,74 MFt

6,25 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

1 606 912 Ft

31 982 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

106 550 153 Ft

1 778 820 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

22 969 760 Ft

426 422 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Grund 1986 FC – 1986 óta - kizárólag labdarúgó utánpótlás neveléssel foglalkozó sportegyesület. Edzőink jelenleg több száz gyermek és fiatalkorú sportoló
számára biztosítanak edzési és versenyzési lehetőséget. A 2014-15-ös szezonban 2 korosztályban versenyeztünk az MLSZ NB II. bajnokságban, 2 korosztályban a
BLSZ bajnokságban és 7 korosztályban összesen 14 csapattal a Bozsik programban. Budapest XVII. kerületének legjelentősebb utánpótlás bázisa vagyunk, de
fővárosi, sőt országos vonatkozásban is elismert a Grund 1986 FC. A versenyengedéllyel rendelkezők száma kb. 200 fő. A maradék létszám az előkészítő és
felzárkóztató csoportokban sportol. A foglalkozásokra részben a sporttelepünkön, részben az iskolákban, óvodákban kerül sor. Közülük kerülnek kiválasztásra a
tehetséges gyerekek, akiket folyamatosan bevonunk a versenyeztetésbe. Szerződésben vagyunk több óvodával, két általános iskolával, amely intézmények gyerekei
számára rendszeres sportfoglalkozásokat és rendezvényeket tartunk. Az idősebb korosztály számára is nyitva áll a sporttelepünk, vasárnaponként 10-12-ig a
„vasárnapi focisok” (öregfiúk korhatár nélkül), hétfő délutánonként a lábtenisz szerelmesei rúghatják a labdát. Bérelt sporttelepünk a 1174 Budapest Táncsics u. 50.
sz. alatt, csodálatos környezetben, 4,5 hektáros területen helyezkedik el. 15 ezer m2 jó minőségű füves területen verseny- és edző pályák, ezen kívül nagy
salakpálya, lábtenisz pálya és a 0531/2012 SPF keretében megvalósított kis műfüves pálya szolgálja a nálunk sportoló fiatalok edzési és versenyeztetési igényeit. A
téli időszakban ezt a műfüves pályát légtartásos sátorborítással fedtük le, így „házon belül” biztosítani tudtuk a 4 fociosztályunk napközbeni és a 2003-tól idősebb
csapataink délutáni edzéseit. Csak a kisebb korosztályok számára kellett tornatermet bérelni. A 3 évvel ezelőtt szépen felújított klubházunkban 4 öltöző központi
zuhanyozóval, bírói öltöző saját zuhanyozóval, valamint közösségi helyiség áll a sportolók rendelkezésére. Az egyesület 1 fő utánpótlás szakmai igazgató
irányításával 8 szakképzett (egyetemi diploma, UEFA licence, OKJ-s) edzőt foglalkoztat, 3 főt alkalmazottként, 5 főt pedig EKHO-s megbízási jogviszonyban. 1 fő
technikai vezető segíti munkájukat, szintén EKHO-s jogviszonyban. Sok feladatot viszont csak önkéntesek bevonásával tudunk megoldani, mint pld. adminisztráció,
levelezés, pályázatírás, program szervezés, rendezvények védelmének biztosítása, stb.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
105x68m műfüves pálya építés Az egészségtelen és rossz állapotú salakos pályánk helyére műfüves pályát tervezünk, ami mind szakmai, mind pedig
gazdaságossági szempontokkal indokolható. A minőségi utánpótlás oktatás egyik infrastrukturális feltételeként szeretnénk megvalósítani. Mivel jelenleg a
kerületünkben (XVII.) nincs ilyen pálya, gazdaságilag is előnyös lehet számunkra. Pálya felújítás és karbantartás: folyamatosan 2015.07.01-2016.06.30. A 15 ezer m2
élőfüves pályáinkon beterveztük az éves műtrágyaprogramot, amely során a fű megkapja a szükséges tápanyag mennyiségeket a megfelelő arányokban és
minőségben. E mellett a gyepregenerációs és célgépes karbantartás keretében az alábbi munkafolyamatokra bizonyos időszakonként már feltétlenül szükség van a
fokozott igénybevételnek kitett gyep állapotának megőrzése érdekében: összetömörödött talaj belyuggatása,homok kijuttatása,simító boronálás,altalajlazítás 15 cm
mélyen Verti drénnel,felülvetés célgéppel stb. Grund FC Sporttelep napelemes rendszer: 2015.07.01-2016.06.30. A téli edzések biztosítására a 27x48m méretű kis
műfüves pályánkra november elejétől március végéig/április elejéig légtartásos sátrat állítunk fel, amelynek az energia igénye messze meghaladja a sporttelep eddigi
energia felhasználását. Vezetékes gázellátás nincs, és igen költségesen lehetett volna kiépíteni. Így - több okból is - úgy döntöttünk, hogy alternatív energiával oldjuk
meg a befújt levegő fűtését. A SPF-ba betervezett 15 kWp teljesítményű kiserőmű egész éves napenergia hasznosítása által jelentős megtakarítás érhető el a téli 5-6
hónapos kiugró áramfelhasználás kompenzálásához. Öltöző- és szertárépület felújítása: 2015.07.01-2016.06.30. Igen rossz állapotban van a sporttelepen egy 120
m2-es épület, amelynek korábban öltöző és szertár funkciója volt. Jelenlegi állapotában használhatatlan,ezért pályázunk ebben az évadban a felújítására. Az
egyesületünkben sportoló gyermekek és a csapataink számának megnövekedése miatt a klubházban levő 4 öltöző kapacitása már nem elegendő az egy időben ill.
közvetlenül egymás után sorra kerülő edzések és meccsek által támasztott igények kielégítésére. A felújítást indokolja továbbá,hogy ez az épület közvetlenül a
centerpálya közelében van,míg a klubházban levő öltözők és WC-k – a sporttelep méreteiből adódóan - több száz méteres távolságban vannak. Itt szeretnénk
megoldani a labdák és más edzési segédeszközök,valamint a füves pályák karbantartásához szükséges gépek és eszközök tárolását is.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama minden projektelemre: 2015.07.01-2016.06.30. 105x68m műfüves pályaépítés Megvalósítás: 2016.06.30. Pálya felújítás és karbantartás
Sportpálya gyeptrágyázás, -regeneráció és célgépes karbantartás Megvalósítás: folyamatos Grund FC Sporttelep napelemes rendszer Kivitelezési határidő:
2016.06.30.-ig Öltöző- és szertárépület felújítása: Kivitelezési határidő: 2016.06.30. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ Személyi jellegű ráfordítások (Bérek és járulékaik)
Továbbra is pályázunk a támogatott pozícióban levő pályafenntartó munkás és a gondnok-szertárosi feladatokat ellátó kisegítő személyzet személyi jellegű
ráfordításainak támogatására. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei 4 csapatot versenyeztetünk az NB-s bajnokságban, 8 korosztályban 12 csapatunk a Bozsik
programban vesz részt Hazai és nemzetközi tornákon szerepel minden korosztályunk Heti edzések száma a különböző korosztályokban: Óvodai és iskolai kihelyezett
csoportok 1-2 alkalom/hét Előkészítő (legkisebbek U5-U6): 2 alk./hét Felzárkóztató I. II. III. csoportok (U 7, U8, U9 ill. a kezdők számára): 2 alk./hét 2009-2010 foci
osztály előkészítő: 2 alk./hét 2008 (foci tagozatos 1. osztály): 5 alk./hét 2007 (foci tagozatos 2. osztály): 5 alk./hét 2006 (foci tagozatos 3. osztály): 5 alk./hét 2005 (foci
tagozat 4. osztály): 5 alk. /hét 2004 (foci tagozat 5. osztály): 5 alk./hét 2006: 3 alk./hét 2004: 3 alk./hét 2003: 3 alk./hét 2002: 3 alk. /hét 2001: 4 alk./hét 2000/1999: 4
alk./hét Télen az ünnepek időszakában kb. 3 hét, nyáron korosztálytól függően 4-10 hét szünetet kapnak sportolóink. A fejlesztési tervben az optimális utánpótlásneveléshez szükséges programokat terveztük be, pld. edző- és versenyszerelések, edzőtábor a versenyző korosztályoknak, hazai és nemzetközi tornákon, téli
teremtornákon való részvétel, szakemberek bérezése stb. Ide terveztük be a labdákat, edzési segédeszközöket, edző- és meccsruházatot, gyógyszereket, krémeket,
egészségügyi szereket, a rendezvényeket, a nevezési, utazási, szállás- és étkezési költségeket, a sporttelep egész évi, a tornatermek téli szezonális bérleti díját,
valamint az utánpótlás vezetők és edzők személyi jellegű ráfordításait.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Grund 1986 FC az Alapszabályában meghatározott célkitűzéseinek és feladatainak megfelelően végzi munkáját. Célja: A labdarúgás népszerűsítése, az utánpótlás
nevelés színvonalának emelése. A sportegyesülettel kapcsolatban levő oktatási intézmények tanulóinak sportolási, testedzési lehetőség biztosítása. Feladata: A célok
megvalósítása érdekében - labdarúgó szakosztály működtetése - tehetséges sportolók támogatása, számukra versenyzési lehetőség biztosítása Ezen célkitűzések
egybeesnek az MLSZ stratégiájában rögzített elvárásokkal. A Grund 1986 FC tömegbázison alapuló tehetség kiválasztással iskolázza be minden évben a szerződött
oktatási intézmény foci tagozatos osztályaiba sportolóit. Edzőink a XVII. ill. a szomszédos kerületekben és a vonzáskörzetben levő óvodákban és iskolákban is
tartanak foglalkozásokat, ahonnan a legtehetségesebbeket kiválasztjuk, és integráljuk az egyesületi munkába. A sporttelepünkhöz közeli Czimra Gyula Ált. Iskolában
a 2015. szeptembertől induló 1. osztályban újabb 18-20 tehetséges kisgyermek részére tartunk kiemelt foci képzést. A Grund 1986 FC edzői ebben az oktatási évben
már több, mint 80 kisgyereknek tartanak mindennap - az iskolai foglalkozások időrendjébe illesztve - foci órát az egyesület sporttelepén, hétvégenként pedig
edzőmeccseken és tornákon szerepeltetik őket. A 2015-2016-os évadban egyesületünk 4 korosztályban versenyezteti sportolóit a hivatalos MLSZ-bajnokságban, és
12 csapattal vesz részt a Bozsik-programban. A versenyidőszakon kívül és a kisebb korosztályokkal általában a BLSZ és más sportegyesületek által szervezett
tornákon, kupákon veszünk részt. A téli időszakra sátorral fedett kis műfüves pályánkon hétvégenként négy csapatos mini tornákat szervezünk a 2007-2006-20052004-2003-2002-2001 korosztályok számára.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Egyesületünk a kiemelt fővárosi klubok vonzáskörén kívül élő gyermekeknek nyújt magas szintű képzési lehetőséget, esélyt adva ezzel a későbbiekben az
"élsporthoz", perspektívát és jövőképet biztosítva számukra. A Grund „iskolából” az elmúlt évek során több NB-s szintű játékos került ki, sőt felnőtt és ifjúsági
válogatottakkal is büszkélkedhetünk. Az elmúlt években több játékosunk került kiemelt akadémiákra ill. NB-s egyesületekhez. Úgy gondoljuk, hogy tevékenységünkkel
hozzájárulunk a magyar labdarúgás színvonalának emeléséhez, a labdarúgás népszerűsítéséhez. A Grund 1986 FC szakmai munkája kizárólag az utánpótlásról
szól, de e mellett az egyesületünk szervezésében más programokra és rendezvényekre is sor kerül. 2014. őszén 2. alkalommal rendeztük meg a jótékonysági Grund
Kutya Fesztivált lábteniszbajnoksággal és ügyességi versenyekkel összekötve. Az összegyűjtött adományokkal idén a csongrádi állatmentők munkáját segítettük.
Ennek célja az volt,hogy egy jó hangulatú családi nap keretében a gyerekek bepillantást nyerjenek az állatmentők mindennapi munkájába, és erősítse bennük az
állattartás felelősségét. Hagyományainknak megfelelően október 11-én ismét az óvodásoké volt a sporttelep. 16 környékbeli óvodából több, mint 130 kisgyermeket
fogadtunk, hogy az izgalmas Grund Ovi Foci Tornán bemutathassák ügyességüket. A rendezvény célja a labdarúgás és a következő évben induló fociosztály
népszerűsítése mellett a tehetséges gyerekek kiválasztása volt. A sporttevékenység mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra való nevelésre és a
környezettudatos magatartás kialakítására. Ennek érdekében igyekszünk rászoktatni a gyerekeket a szelektív hulladékgyűjtésre és időnként önkéntes munkában
szemétszedést hirdetünk a sporttelepen és környékén eldobált szemét összegyűjtésére. A sportpályán a családok számára szervezett szabadidős programokkal
szeretnénk elősegíteni a szabadidő egészséges és hasznos eltöltését és a sport közösség formáló hatásának érvényesülését. Vasárnap délelőttönként 10-12-ig a
környéken lakók rúgják a labdát, korhatár nélkül. Hétfő délutánonként pedig nyitva áll sporttelepünk a lábteniszezők előtt. Véleményünk szerint a szervezett
csapatsportban foglalkoztatott gyermekek és fiatalok fegyelmet, kitartást, egymás iránti toleranciát tanulnak, személyiségük jó irányban fejlődik,amely meghatározó
kvalitásokat ad egész életük vonatkozásában,akkor is,ha később nem tudnak,vagy nem akarnak az élsportban érvényesülni.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

pályafenntartó

Egyéb

Nem
releváns

Normál

kisegítő személyzet

Egyéb

Nem
releváns

Normál

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

teljes
munkaidő

12

106 606 Ft

29 850 Ft

1 637 468 Ft

teljes
munkaidő

12

99 499 Ft

27 860 Ft

1 528 305 Ft

0

24

206 105 Ft

57 709 Ft

3 165 773 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

pályafenntartó

A pályafenntartó munkás 2011. dec. 2-ától áll egyesületünk alkalmazásában támogatott pozícióban. Feladata az egész sporttelep kültéri
munkáinak elvégzése, pld. füves pályák gondozása, nyírása, műtrágyázása, gyomtalanítása, felfestése, öntözése, salakpálya boronálása,
locsolása, felfestése, téliesítés, hóeltakarítás, hulladék kezelés, az öntöző rendszer és a pálya karbantartó gépek kezelése, karbantartása,
házilag megoldható javítása.

kisegítő
személyzet

Továbbra is pályázunk a 2014. április óta támogatott pozícióban levő kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordításainak támogatására, aki a
gondnok-szertárosi teendőket látja el. Feladata a klubház (öltözők, tusolók, WC-k, közösségi helyiség) takarítása, karbantartása, sport
felszerelések kezelése, mosása, javítása.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 558 861 Ft

16 069 Ft

31 982 Ft

1 606 912 Ft

1 606 912 Ft

3 197 755 Ft

3 213 824 Ft

2015-11-17 20:26
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-17 20:26
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése
(év, hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja
(év, hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Öltözőfelújítás

Öltöző- és szertárépület
felújítás

2016-03-01

2016-06-30

2016-06-30

9 984 000
Ft

Pálya infr.
bőv.

Sporttelep napelemes
rendszer

2015-08-01

2015-09-30

2015-09-30

9 709 150
Ft

Pályaépítés

Nagyméretű műfüves pálya
építése meglevő salakos pálya
helyére

2016-04-04

2015-06-30

2016-06-30

129 677
033 Ft

149 370
183 Ft

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Öltöző- és szertárépület
felújítás

Igen rossz állapotban van a sporttelepen egy 120 m2-es épület, amelynek korábban öltöző és szertár funkciója volt. Jelenlegi
állapotában használhatatlan, ezért pályázunk ebben az évadban a felújítására. Az egyesületünkben sportoló gyermekek és a
csapataink számának megnövekedése miatt a klubházban levő 4 öltöző kapacitása már nem elegendő az egy időben ill.
közvetlenül egymás után sorra kerülő edzések és meccsek által támasztott igények kielégítésére. A felújítás után az öltözők és
szaniter helyiségek rendelkezésre állása a bajnoki mérkőzések ill. hazai rendezésű meccsek, versenyek, tornák lebonyolítását
segítené. A felújítást indokolja továbbá, hogy ez az épület közvetlenül a centerpálya közelében van, míg a klubházban levő
öltözők és WC-k – a sporttelep méreteiből adódóan - több száz méteres távolságban vannak. Itt szeretnénk megoldani a labdák
és más edzési segédeszközök, valamint a füves pályák karbantartásához szükséges gépek és eszközök tárolását is.

Sporttelep napelemes
rendszer

A téli edzések biztosítására a 27x48m méretű kis műfüves pályánkra november elejétől március végéig/április elejéig légtartásos
sátrat állítunk fel, amelynek az energia igénye messze meghaladja a sporttelep eddigi energia felhasználását. Vezetékes
gázellátás nincs, és igen költségesen lehetett volna kiépíteni. Így - több okból is - úgy döntöttünk, hogy alternatív energiával
oldjuk meg a befújt levegő fűtését. A környezetvédelem és a hosszú távú fenntarthatóság érdekében tervezzük, hogy a légkezelő
berendezés és a fűtést biztosító hőszivattyú elektromos áram költségét napelemekkel történő visszatermeléssel csökkentsük. A
SPF-ba betervezett 15 kwp teljesítményű kiserőmű egész éves napenergia hasznosítása által jelentős megtakarítás érhető el a
téli 5-6 hónapos kiugró áramfelhasználás kompenzálásához.

Nagyméretű műfüves pálya
építése meglevő salakos
pálya helyére

Az egyesületünkben folyó minőségi utánpótlásképzés igényeit az önerőből létrehozott, automata öntözőrendszerrel ellátott 15
000 m2 élőfüves terület csak részben biztosítja. Nem megfelelő időjárási viszonyok esetén, az őszi, tavaszi, ill. a nagyon esős
időszakokban a nagyobb edzési területet igénylő serdülő és ifi korosztályok sportolására jelenleg csak egy eléggé rossz állapotú,
salakos pálya áll rendelkezésre a füves területek tehermentesítésére. A pályát borító salakréteg minősége nagyon rossz, vékony
és porzik. Emiatt használata balesetveszélyes és egészségtelen is. A csapadékmentes és szeles időben sokszor
embermagasságú salakporban vagyunk kénytelenek megtartani az edzéseket és a mérkőzéseket, ami edzőnek, gyereknek,
közönségnek egyaránt méltatlan. Locsolással némiképp használhatóbbá lehet tenni, de ennek eredményessége nem áll
arányban a ráfordításokkal. A megvilágítást közvetlenül az oldalvonal mellett elhelyezkedő, viszonylag alacsony betonoszlopokra
szerelt reflektorok szolgálják, amelyek méreteik és elhelyezésük miatt alkalmatlanok megfelelő fényerő biztosítására. A
játéktérhez való közelségük miatt ráadásul még balesetveszélyesek is. Az eddigi sportfejlesztési programjainkban vállalt
létszámnövekedés és a minőségi sportolás körülményeinek biztosítása miatt a megoldást a salakos pálya helyére egy műfüves
pálya építésében látjuk, amely megvalósításával nem csak a szakmai munkánkkal, hanem a sporttelepünk infrastrukturális
feltételeivel is meg tudnánk felelni az MLSZ által meghirdetett és elvárt utánpótlás nevelési koncepciónak.

2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Hasznos
terület(m2)

Használat
jogcíme

Öltözőfelújítás

Öltöző- és szertárépület
felújítás

Öltöző

1174
Budapest
Táncsics
Mihály
50

124273

120

Bérelt

Pálya infr.
bőv.

Sporttelep napelemes rendszer

Egyéb

1174
Budapest
Táncsics
50

124273

24

Bérelt

Pályaépítés

Nagyméretű műfüves pálya
építése meglevő salakos pálya
helyére

Nagy mf.p

1174
Budapest
Táncsics
50

124273

7140

Bérelt

Megj.

A megadott terület
alapján maximum
elszámolható nyers
beruházási érték

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

2015-11-17 20:26
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2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Czimra Gyula Élt Isk.
tornaterem

Egyéb

1174
Budapest
Kép
14

123111,123112

298m2

Bérelt

50

2 500
Ft

5

Czimra Gyula Ált. isk.
tornaterem

Egyéb

1174
Budapest
Kép
1

123089,123088
stb.

295m2

Bérelt

20

2 500
Ft

5

Megj.

Egyéb beruházások indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Czimra Gyula Élt Isk.
tornaterem

Tornaterem bérlésére azokban az időszakokban van szükség, amikor az időjárás miatt nem tudunk a szabadban edzeni,
általában november elejétől március végéig. Miután a labdarúgó tagozatos osztályaink és a nagyobb pályaigényű, idősebb
korosztályaink téli edzéseit a sporttelepünkön levő fedett műfüves pályánkon meg tudjuk tartani, az iskola két tornatermét csak az
óvodás és a kisgyermek korosztályok számára vesszük igénybe, és a tényleges havi használatot szoktuk fizetni.

Czimra Gyula Ált. isk.
tornaterem

Tornaterem bérlésére azokban az időszakokban van szükség, amikor az időjárás miatt nem tudunk a szabadban edzeni,
általában november elejétől március végéig. Miután a labdarúgó tagozatos osztályaink és a nagyobb pályaigényű, idősebb
korosztályaink téli edzéseit a sporttelepünkön levő fedett műfüves pályánkon meg tudjuk tartani, az iskola két tornatermét csak az
óvodás és a kisgyermek korosztályok számára vesszük igénybe, és a tényleges havi használatot szoktuk fizetni.

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

103 705 832 Ft

1 065 502 Ft

1 778 820 Ft

106 550 153 Ft

45 664 351
Ft

151 149 003 Ft

152 214 505 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-11-17 20:26
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U13

Bozsik egyesületi U13

18

Bozsik egyesületi

országos II ffi UP 2.

2003 NB II. U14

U13

Bozsik egyesületi U13

18

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

2002-2003 - Felzárkóztató III.

U11

Bozsik egyesületi U11

24

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

2004 - Fociosztály V.

U11

Bozsik egyesületi U11

20

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

2004 - Felzárkóztató II.

U9

Bozsik egyesületi U9

21

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

2006

U9

Bozsik egyesületi U9

16

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

2006 - Fociosztály III.

U7

Bozsik egyesületi U7

18

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

2007 - Fociosztály II.

U17

GRUND 1986 FC U17

14

egyéb ffi UP

országos II ffi UP 2.

1999 (2000-rel összevonva)

U15

GRUND 1986 FC U15

18

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 2.

2000 NB II. U17

U14

GRUND 1986 FC U14

19

országos II ffi UP 2.

országos II ffi UP 2.

2001 NB II. U16

U14

GRUND FC U14

19

egyéb ffi UP

országos II ffi UP 2.

2002 NB II. U15

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U7

2009 - Fociosztály előkészítő

20

Bozsik egyesületi

2016/17. tanévre, Czimra Gy. Ált. Iskola

U7

2009-2010

22

Bozsik egyesületi

Óvodai képzésből kikerülők

U9

2008 - Fociosztály I.

18

Bozsik egyesületi

Beiskolázás 2015.09.01. Czimra Gy. Ált. Iskola

U11

2005 - Fociosztály IV.

16

Bozsik egyesületi

14/15-ös bajnokságban indított, de nem jelenik meg az adatlapon

U9

2007-2008 Felzárkóztató I.

22

Bozsik egyesületi

14/15-ös bajnokságban indított, de nem jelenik meg az adatlapon

U7

2008-2009

20

Bozsik egyesületi

14/15-ös bajnokságban indított, de nem jelenik meg az adatlapon

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

323262

VÖRÖS BOTOND BENEDEK

HONVÉD FC KFT.

2014.08.06

15%

324948

PÁLÓCZI PATRIK DOMINIK

SZOMBATHELYI HALADÁS KFT.

2014.07.03

15%

412228

SZABÓ BENCE

ÚJPESTI TE

2015.02.25

15%

368732

HAJDU BÁLINT

ÚJPESTI TE

2015.02.25

15%

2015-11-17 20:26
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-11-17 20:26

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-11-17 20:26

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-11-17 20:26

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-11-17 20:26

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

Futball labda 4-es méret

db

50

3 554 Ft

177 700 Ft

Sportfelszerelés

Mez + nadrág + sportszár

szett

40

5 330 Ft

213 200 Ft

Sportfelszerelés

edző poló

db

320

1 066 Ft

341 120 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Újraélesztő készülék

Újraélesztő készülék

Mennyiségi egység
db

Mennyiség
1

Egységár
355 352 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
355 352 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma /
hó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Sporttelep kompletten

Egyéb

2 310 Ft

250

12

6 930 000 Ft

Czimra Gy. Ált. Isk. tornaterem (1174 Kép u.
14.)

Egyéb

1 777 Ft

46

5

408 710 Ft

Czimra Gyula Ált Isk. tornaterem (1174 Kép u.
1.)

Egyéb

1 777 Ft

20

5

177 700 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Sporttelep
kompletten

Kizárólag a Grund 1986 FC folytat sporttevékenységet a sporttelepen, amely egész évben az egyesület rendelkezésére áll. A bérleti szerződés
havi bérleti díj fizetését rögzíti. A kihasználtsága átlagosan (mivel a hétvégi meccsek és egyéb programok pontosan még nem határozhatók
meg) napi 8-9 óra, mely időn belül egymással párhuzamosan 10-12 edzés megtartására kerül sor. A kitöltés kedvéért visszaosztottuk órabérre,
így a teljes sporttelep bérleti díja óránként kb. 3.250,- Ft. Ebben a számításban a rendezvényeket, tornákat és egyéb programokat nem vettük
figyelembe. Sporttelep kompletten: 200 m2 klubház öltözőkkel stb., 15.000 m2 füves területen 1 db centerpálya + edzőpályák, szabvány méretű
nagy salakpálya, kis műfüves pálya (télen sátorborítással, fűtéssel, világítással) )+ egyéb területek

Czimra Gy.
Ált. Isk.
tornaterem
(1174 Kép u.
14.)

Tornaterem bérlésére azokban az időszakokban van szükség, amikor az időjárás miatt nem tudunk a szabadban edzeni, általában november
elejétől március végéig. Miután a labdarúgó tagozatos osztályaink és a nagyobb pályaigényű, idősebb korosztályaink téli edzéseit a
sporttelepünkön levő fedett műfüves pályánkon meg tudjuk tartani, az iskola két tornatermét csak az óvodás és a kisgyermek korosztályok
számára vesszük igénybe, és a tényleges havi használatot szoktuk fizetni.

Czimra Gyula
Ált Isk.
tornaterem
(1174 Kép u.
1.)

Tornaterem bérlésére azokban az időszakokban van szükség, amikor az időjárás miatt nem tudunk a szabadban edzeni, általában november
elejétől március végéig. Miután a labdarúgó tagozatos osztályaink és a nagyobb pályaigényű, idősebb korosztályaink téli edzéseit a
sporttelepünkön levő fedett műfüves pályánkon meg tudjuk tartani, az iskola két tornatermét csak az óvodás és a kisgyermek korosztályok
számára vesszük igénybe, és a tényleges havi használatot szoktuk fizetni.
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2015/16 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 vezető

EKHO

160

12

106 606 Ft

21 321 Ft

1 535 126 Ft

Egyéb

UP technikai vezető

EKHO

80

12

49 749 Ft

9 950 Ft

716 386 Ft

Edző

UEFA B 2030 Vörös
István

Normál

160

12

99 499 Ft

27 860 Ft

1 528 305 Ft

Edző

245533 Kovalcsik László

Normál

160

12

99 499 Ft

27 860 Ft

1 528 305 Ft

Edző

MLSZ C 1312-01090
Vörös András

Normál

160

12

92 391 Ft

25 869 Ft

1 419 126 Ft

Edző

UEFA D 5503 Kovács
Zoltán

EKHO

65

10

56 856 Ft

11 371 Ft

682 272 Ft

Edző

UEFA D 6514 Kanócz
Richárd

EKHO

50

10

42 642 Ft

8 528 Ft

511 704 Ft

Edző

UEFA B 0316 Orosz
Ferenc

EKHO

100

11

99 499 Ft

19 900 Ft

1 313 387 Ft

Edző

UEFA B 0946
Stranyóczky László

EKHO

60

11

63 963 Ft

12 793 Ft

844 312 Ft

Edző

TF 209490 Zentai Mihály

EKHO

30

10

24 875 Ft

4 975 Ft

298 500 Ft

Edző

UEFA D 5517 Kapusedző

EKHO

20

11

17 768 Ft

3 554 Ft

234 538 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

UP szakmai vezető

A Grund 1986 FC kizárólag utánpótlás neveléssel foglalkozik. Szakmai vezetőjének elsődleges feladata az egyesület
korosztályainak szakmai irányítása, ennek keretében - az utánpótlás csapatokat irányító edzők munkájának koordinálása, a
feladatok meghatározása, ellenőrzése és számonkérése - a versenyeztetés programjának meghatározása és menedzselése edzői értekezletek összehívása és megtartása, beszámoltatás - szülői értekezletek, szülőkkel való kommunikáció, konfliktusok
kezelése - kapcsolattartás az egyesülettel szerződésben álló oktatási intézmények vezetőivel és pedagógusaival, a
sportegyesületekkel, az MLSZ-szel és a BLSZ-szal - új szponzorok bevonása, meglévőkkel való kapcsolatok ápolása

UP technikai vezető

A technikai vezető feladata a Grund 1986 FC utánpótlás korosztályainak labdarúgó képzésével kapcsolatosan felmerülő technikai
vezetői feladatok ellátása: - tornák, mérkőzések, edzőmérkőzések, utazások, igazolások, játékengedélyek, szerződések stb.
szervezése, intézése, bonyolítása. - kapcsolattartás az MLSZ-szel és a BLSZ-szal - egyesületekkel, óvodákkal, iskolákkal való
kapcsolat kiépítése, illetve kapcsolattartás - új szponzorok bevonása, meglévők kapcsolatának ápolása - konstruktív
együttműködés az egyesület szakmai vezetőjével és az edző kollégákkal - az egyesület honlapján megjelenő információk
figyelemmel kísérése és frissítése - közreműködés a tehetséges gyermekek felkutatásában és a Megbízóhoz való
irányításukban.

2015-11-17 20:26

15 / 27

be/SFPHPM01-08531/2015/MLSZ
2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

245533 Kovalcsik László

Egyéb

U7

2

22

UEFA D 5503 Kovács Zoltán

Egyéb

U7

2

20

UEFA D 5503 Kovács Zoltán

Egyéb

U9

2

22

UEFA D 5503 Kovács Zoltán

Egyéb

U13

3

18

245533 Kovalcsik László

Egyéb

U7

2

20

245533 Kovalcsik László

Egyéb

U9

5

18

UEFA B 2030 Vörös István

UEFA B

U9

5

18

UEFA D 6514 Kanócz Richárd

Egyéb

U11

5

18

UEFA B 0316 Orosz Ferenc

UEFA B

U11

5

18

MLSZ C 1312-01090 Vörös András

Egyéb

U13

5

24

245533 Kovalcsik László

Egyéb

U11

3

22

TF 209490 Zentai Mihály

Egyéb

U13

3

20

MLSZ C 1312-01090 Vörös András

Egyéb

U14

4

18

UEFA B 0316 Orosz Ferenc

UEFA B

U15

4

20

UEFA B 0946 Stranyóczky László

UEFA B

U16

4

20

UEFA B 2030 Vörös István

UEFA B

U17

4

20

UEFA D 5517 Kapusedző

Egyéb

U15

5

8

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

732 020 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

355 352 Ft

Személyszállítási költségek

1 705 689 Ft

Nevezési költségek

568 563 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

142 141 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

7 516 410 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

3 233 702 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

10 611 959 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

24 865 836 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

22 313 640 Ft

229 698 Ft

426 422 Ft

22 969 760 Ft

2 552 196 Ft

25 292 258 Ft

25 521 956 Ft
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

31 982 Ft

32 140 Ft

16 069 Ft

48 051 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1 778 820 Ft

2 136 039 Ft

1 065 502 Ft

2 844 322 Ft

Utánpótlás-nevelés

426 422 Ft

460 005 Ft

229 698 Ft

656 120 Ft

Összesen

2 237 224 Ft

3 548 492 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Mivel az egyesületnek jelenleg erre a feladatra nincs alkalmazottja, és egyenlőre nem is tervezünk pozíciót, az adminisztrációs,
pályázatírói és könyvelési feladatokat részben önkéntes segítők bevonásával, részben megbízás keretében térítés ellenében
tudjuk megoldani. A sportfejlesztési terv előkészítése, az SFP elkészítése és beadása, a támogatott program megvalósítása
során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítése, valamint a felhasznált támogatás elszámolása olyan
feladatokat feltételeznek, amelyekhez külső segítséget kell igénybe vennünk. A 20.000.000,- Ft fölötti támogatás
felhasználásának elszámolásához könyvvizsgálót kell megbíznunk.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Mivel az egyesületnek jelenleg erre a feladatra nincs alkalmazottja, és egyenlőre nem is tervezünk pozíciót, az adminisztrációs,
pályázatírói és könyvelési feladatokat részben önkéntes segítők bevonásával, részben megbízás keretében térítés ellenében
tudjuk megoldani. A sportfejlesztési terv előkészítése, az SFP elkészítése és beadása, a támogatott program megvalósítása
során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítése, valamint a felhasznált támogatás elszámolása olyan
feladatokat feltételeznek, amelyekhez külső segítséget kell igénybe vennünk. A 20.000.000,- Ft fölötti támogatás
felhasználásának elszámolásához könyvvizsgálót kell megbíznunk.

Utánpótlás-nevelés

Mivel az egyesületnek jelenleg erre a feladatra nincs alkalmazottja, és egyenlőre nem is tervezünk pozíciót, az adminisztrációs,
pályázatírói és könyvelési feladatokat részben önkéntes segítők bevonásával, részben megbízás keretében térítés ellenében
tudjuk megoldani. A sportfejlesztési terv előkészítése, az SFP elkészítése és beadása, a támogatott program megvalósítása
során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítése, valamint a felhasznált támogatás elszámolása olyan
feladatokat feltételeznek, amelyekhez külső segítséget kell igénybe vennünk. A 20.000.000,- Ft fölötti támogatás
felhasználásának elszámolásához könyvvizsgálót kell megbíznunk.
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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: Budapest, 2015. 11. 17.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Buzsáky Ákos (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Budapest, 2015. 11. 17.
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be/SFPHPM01-08531/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFPHPM01-08531/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 15:06:14

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:
2015-04-14 19:18:42

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:
2015-04-24 20:46:41

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-10-29 17:26:49

(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 13:42:47

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-04-25 20:34:26

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 15:03:59

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 15:42:11

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 19:06:13

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 13:44:35

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:
2015-04-29 13:44:54

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2015-11-05 11:36:48

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-11-05 11:45:44

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Budapest, 2015. 11. 17.
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be/SFPHPM01-08531/2015/MLSZ
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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

Nem minden edzőnk bére TAO támogatott

10

10

0%

Licence-szel rendelkező
edzők száma

fő

Licence mellett diploma, közép-fokú, OKJ-s
sportedzői végzettségek

6

8

33%

Edzőtáborok száma

db

Többnapos tornák

6

8

33%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

200

320

60%

120

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

Megjegyzés

Kiindulási
érték
(jelenlegi)

Célérték
(támogatási időszak
vége)

Változás a
bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

Ebben a korosztályban nem tervezünk létszámnövekedést, a
minőségi képzésre helyezzük a hangsúlyt

20

20

0%

U16

fő

Ebben a korosztályban nem tervezünk létszámnövekedést, a
minőségi képzésre helyezzük a hangsúlyt

19

20

5%

U15

fő

Ebben a korosztályban nem tervezünk létszámnövekedést, a
minőségi képzésre helyezzük a hangsúlyt

19

20

5%

Egyéb indikátorok
Foci tagozatos
osztály

db

Czimra Gy. Ált Isk.

4

5

25%

Foci tagozatra
járók

fő

I-V. osztály

75

85

13%

Óvodai/iskolai
bázis

fő

A tömegbázist biztosító intézményekben edzett létszám

390

420

8%
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be/SFPHPM01-08531/2015/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

1 558 861 Ft

16 069 Ft

31 982 Ft

1 606 912 Ft

1 606 912 Ft

3 197 755 Ft

3 213 824 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

103 705 832 Ft

1 065 502 Ft

1 778 820 Ft

106 550 153 Ft

45 664 351 Ft

151 149 003
Ft

152 214 505 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

103 705 832 Ft

1 065 502 Ft

1 778 820 Ft

106 550 153 Ft

45 664 351 Ft

151 149 003
Ft

152 214 505 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

22 313 640 Ft

229 698 Ft

426 422 Ft

22 969 760 Ft

2 552 196 Ft

25 292 258 Ft

25 521 956 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

127 578 333 Ft

1 311 269 Ft

2 237 224 Ft

131 126 825 Ft

49 823 459 Ft

179 639 016
Ft

180 950 285 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
35 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
55 000 Ft
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be/SFPHPM01-08531/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (22 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)
grund1986fc-buzsakyakosalaira_1429031922.pdf Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2015-04-14 19:18:42)
bf84d23c507eea5122ac547a4ff95b465509069c121250608518804affffc5d6
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
finanszirozas_terveesforrasa_1430307875.doc Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-29 13:44:35)
639420bffae2873bf64a7c78574b3917a408e71a9b50cc72d099f349a3915301
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
varhatokihasznaltsag_1430307894.doc Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2015-04-29 13:44:54)
2509eb4f98927a3917adfa07a59f6ec59eaa6801f79248fd088e36b495b2ff47
Egyéb dokumentumok
mlsz_igazolt_jatekosok_2015.04.27_1430307399.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 13:36:39)
58ffdded1b1252e3e21224787b410523fe2df7ba04cfae2de917c0f6a288da24
grund1986fc_versenyeztetesiterve_1430307767.doc Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2015-04-29 13:42:47)
6990f4bfc0d7bbf26846e2a5481541bb7318a14df915d7d4ff4bf4758b80409e
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
grund1986fc_fov.torvenyszek_kivonat_1430139974.pdf Szerkesztés alatt, 144 Kb, 2015-04-27 15:06:14)
bccb234eb9205aa7b690308d7e5c3111c29467e13dc55cd339f40c62185f3125
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
grund1986fc_sfp-8531_2015_igazg.szo_1429902015.pdf Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2015-04-24 21:00:15)
cd49b06da4c17f3b6eab681efaaa3154ec543923a317458199f295f643e21e9e
sfp-8531_2015_ig.szolg.dij_kulonboz_1446136009.pdf Hiánypótlás melléklet, 186 Kb, 2015-10-29 17:26:49)
7858ca9b5304a5e095cc546e9dfe99f14a4485bf4ee1c4ccc7ff1ce764afe39b
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
grund1986fc_nav_nullas_2015.04.16_1429901201.pdf Szerkesztés alatt, 81 Kb, 2015-04-24 20:46:41)
8d0b0f9ac5ffabe2fa8870467daaf0636427bca4cfefbcb5dbf6ec17eedde057
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozat_egyebengedelyekrol_201_1430154373.pdf Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2015-04-27 19:06:13)
133cc3606ad4d10f64fd44f184587a56ded224522549d166ec59f5d41a1290c7
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
nyilatkozat_epitesitevekenysegrol__1430142131.pdf Szerkesztés alatt, 435 Kb, 2015-04-27 15:42:11)
12d1d3747acd21e7d6e1e267a4b2c30eea6976f3207f4c3f503cc34d39fdda83
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
grundfckft.berletiszerzodes_2011_1429986723.pdf Szerkesztés alatt, 121 Kb, 2015-04-25 20:32:03)
88fb60bace62f5fe21fdac63e6e683be83ce42ea764fede41510b7133cfc6a83
grundfckft_berletiszerzodes_1.s_1429986757.pdf Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2015-04-25 20:32:37)
5006f5bfe75182143ff9da4880dfed6bf3c70c5ffabde7051fd25b3e988536ad
grundfckft_berletiszerzodes_2.s_1429986866.pdf Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2015-04-25 20:34:26)
21766a57a1b8ca8930caf53052b2f31232be64e8cc81c8d41b54d4fbb2e899f6
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
hrsz.124273_tulajdonilap_2015.04.2_1430139839.pdf Szerkesztés alatt, 673 Kb, 2015-04-27 15:03:59)
1c0612318ad0d5587a43323deea5dee9541427cebacce7319e7578e9ddccac78
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
oltozo_felujitas_koltsegterv_1430308067.doc Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2015-04-29 13:47:47)
05286035aa7aadec85d755411f6e6a6f14a31e150ad8e5ffbc0c9af95e740365
hp_grund1986fc_8531_2015_tetelesko_1446719808.xls Hiánypótlás melléklet, 88 Kb, 2015-11-05 11:36:48)
bdec3239d6e0e1d6af510622c230780c4b271ca9b43bb36e751f35ac4c53af45
grund1986fc_everling_105x68_mufu_aj_1430307920.pdf Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2015-04-29 13:45:20)
75eb90bffd995a05df9647418f9f9fc5441159d41480ba8a742612b2c9582264
grund1986fc_eurogreen_palyafelujita_1430308020.pdf Szerkesztés alatt, 327 Kb, 2015-04-29 13:47:00)
2059326db969fb00f764b4b943479ba8312472e0378b2f20f07e486f32aa3433
napelemes_rendszer_koltsegterv_1430308058.doc Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-29 13:47:38)
b383aebbbfbd27f54a94ec9ebe0a67d2daa7c263e5384346c02e96ebc3dbd5a7
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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be/SFPHPM01-08531/2015/MLSZ
hp_grund1986fc_8531_2015_tetelesko_1446720344.xls Hiánypótlás melléklet, 88 Kb, 2015-11-05 11:45:44)
bdec3239d6e0e1d6af510622c230780c4b271ca9b43bb36e751f35ac4c53af45
projektelemekmuszakitartalma_1430241062.doc Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2015-04-28 19:11:02)
d26bece6f7ce88a67fc31691cde00a28415b07e1cb491efdceb2887c28a70351
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