
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör

A kérelmező szervezet rövidített neve  Szigetszentmiklósi KSK

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  19181204-2-13

Bankszámlaszám  10103850-53649341-00000007

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás tagdíj, kieg és egyéb tám,

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás tagdí, kieg támogtás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2310  Város  Szigetszentmiklós

Közterület neve  Tököli  Közterület jellege  út

Házszám  19  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2310  Város  Szigetszentmiklós

Közterület neve  Tököli  Közterület jellege  út

Házszám  19  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 399 40 21  Fax  +36 24 514 960

Honlap  www.szksk.hu  E-mail cím  vasjanos@pr.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kovács István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 20 991 39 22  E-mail cím  kovacsi@vnet.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kovács István +36 20 991 39 22 kovacsi@vnet.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

SzigetszentmVárosi Sport Spcs Szigetszentmiklósi Város Önk SZSZM Nonprofit Kft 15 Felk. és versenyeztetés

Treff Sportcsarnok - Érd Treff Kft. Dorkrinat Kft. 15 Felk. és versenyeztetés

Tököl Városi Sportcsarnok Tököl Város Tököl Város Önkormányzata 4 Felk. és versenyeztetés

Bíró L. Ált Isk EGOMIR EGOMIR 4 Felk. és versenyeztetés

József A. Ált Isk EGOMIR EGOMIR 4 Felkészülés

Csokonai Ált Isk EGOMIR EGOMIR 4 Felkészülés

Halásztelek Ált. Isk Halásztelek Önk Halásztelek Önk 4 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1992-01-09

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1992-01-09

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 10 MFt 18 MFt 22 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,95 MFt 1,3 MFt 4,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 54,7 MFt 299,9 MFt 299,9 MFt

Egyéb támogatás 2 MFt 9 MFt 32 MFt

Összesen 67,65 MFt 328,2 MFt 358,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 17 MFt 18,7 MFt 19 MFt

Működési költségek (rezsi) 35,35 MFt 37 MFt 39 MFt

Anyagköltség 8,5 MFt 10 MFt 11 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 8,1 MFt 9 MFt 9,5 MFt

Összesen 68,95 MFt 74,7 MFt 78,5 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2015 2016 2017

Működési költségek 30,97 MFt 41,93 MFt 64 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 2 631 472 Ft 52 629 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

7 548 617 Ft 150 972 Ft Nettó

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

141 545 817 Ft 2 830 916 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

73 570 218 Ft 1 471 404 Ft Nettó

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Nettó

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj   
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnok átadásával sokat javult a helyzetünk. Az edzéseink, és mérkőzéseink nagy részét itt tartjuk. Utánpótlás korú csapataink, így is
több helyszínen kényszerülnek edzeni. Szigetszentmiklós négy Általános iskolájának tornatermét használjuk még, illetve időnket a Tököli és az Érdi Treff
Sportcsarnokot. Utánpótláskorú és szivacskézilabdásaink főleg a Bíró Lajos Általános Iskolában edzenek, míg a mérkőzések helyszíne változó, a korosztályok
figyelembe vételével. Felnőtt és junior csapataink két bajnokságban is szerepelnek, az NBI/B nyugat és az NBII déli csoportjaiban, így minden játékosunknak a
tudásának megfelelő versenyeztetést tudjuk biztosítani. Serdülőink a nyílt serdülő bajnokságban indultak. Az összes korosztályban indultunk az Országos
Gyermekbajnokságban. Továbbra is több csapattal veszünk részt a hazánkban rendezett nemzetközi tornákon (CELL-CUP, Balaton Kupa, Balázs Kupa, FŐNIX Kupa,
KECEL,). A kisiskolás és szivacskézilabda bajnokságban is részt vettek csapataink, korosztályonként több csapattal is, ahol eredményesen szerepeltünk. Az új
Sportcsarnok előnyeit lassan kezdjük érezni, de nem indult még be régiós központ kialakítása, de érezhetően megnőtt az érdeklődés egyesületünk iránt, hisz az
edzés- és versenyeztetés körülményei javultak, a magas szintű szakmai munka pedig eddig is biztosítva volt. 2016. őszétől további térségi településeket is szeretnénk
bevonni egyesületünk égísze alá, mint Halásztelek, Szigethalom, Dömsöd. Reméljük, hogy a megépítendő, és saját hasznosítású új Sportcsarnok megfelelő
mennyiségű és minőségű edzés, illetve versenyeztetési lehetőséget fog tudni biztosítani a játékosok számára, a fejlődésük érdekében. 

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

Városunk ugyan rendelkezik sportcsarnokkal, de a növekvő létszámok okán szükségünk van egy ún. munkacsarnokra, hogy edzéseinek minden korosztály részére a
legmagasabb szinten tudjuk helyben levezényelni. Jelenleg óriási a kihasználtsága a jelenlegi csarnoknak, így a különböző korosztályok edzései, edzőmérkőzései
sajnos nem kivitelezhetők, vagy csak olyan kései időpontban, vagy távoli helyszínen, kisméretű termekben, ami a magas szintű szakmai munkát ezen fiatal korosztály
tekintetében felettébb kétségessé teszi. 

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

Ebben az időszakban is a fókusz az alacsonyabb korosztályon lesz, a térségi iskolák, egyesületek bekapcsolása az egyesületbe, mely által elindulhat egy regionálisan
működő rendszer. Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok: • Az egyesület utánpótlás játékosai létszámának növelése, az edzők által tehetségek
felismerése településünk és vonzáskörzete óvodáiban, iskoláiban. o Gyermekek megismertetése a kézilabdával, beépítésük az egyesületbe, kézilabdázással és a
sporttal való első megismertetés, sport élményének biztosítása. o Részt kívánunk vállalni továbbra is a mindennapos testnevelés bevezetésében és a
megvalósításában. • Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek létszámának növelése. • Az MKSZ képzési stratégiájának megfelelően az
edzői team rendszeres, folyamatos továbbképzése. • Az utánpótlásban dolgozó szakemberek anyagi elismerésben való részesítése. • Az edzéseken és a
versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése: o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára
o pályabérleti díjak biztosítása o csoportos utazás biztosítása • A játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény eléréséhez szükséges
gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök biztosítása sportolóink részére. • Saját rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás
versenyeken való részvétel biztosítása. • Évente 1-2 edzőtábort szervezése minden igazolt játékosunk részvételével. Az egyesületünk sportfejlesztési programjának
legfontosabb összetevője a helyi és a kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való nevelésének biztosítása a kézilabdázás által. A környékbeli általános és
középiskolák bevonásával szélesíthetjük bázisunkat úgy, hogy felismerjük a tehetségeket, és minél több gyermeket integrálunk be az egyesületbe. (2.1.3.)
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a világ legjobbjai közé tartozó magyar kézilabda csapatok árnyékában nem egyszerű az utánpótlás nevelés. A dolog
természeténél fogva nem minden játékos válik profi sportolóvá, még kevesebb játékos jut el válogatott szintre, így igazi sikerekre nem is számíthat magasan jegyzett
klubokban. Nekünk, az amatőr versenysport területén, a lehető legjobb eredmények elérése mellett célunk az egészséges életre való nevelés, a civil életre való
felkészítés, a sport kizárólag örömszerzés és testmozgás céljából való végzése, ami igazodik az MKSZ képzési tervében megfogalmazottakhoz. 

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

A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával
az egyesület vezető helyet vívhat ki a férfi szakág régiós egyesületei között. A felnőtt csapataink helyi vagy környékbeli játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló
körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és
a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. (2.2.2.) A program egyetlen kockázata, hogy a kiváló lehetőségeknek
köszönhetően a megnővekedett létszámot nem a megfelelő infrastruktúrával fogjuk tudni ellátni, de ebben nyilvánvalóan segítségünkre lehet ez az új támogatási
forma által biztosított Sportcsarnok építési lehetőség..
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások

(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 827 Kökény István EKHO 2 12 185 000 Ft 37 000 Ft 2 664 000 Ft

Ügyv. Elnök Kovács istván EKHO 2 12 175 000 Ft 35 000 Ft 2 520 000 Ft

4 24 360 000 Ft 72 000 Ft 5 184 000 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

Kökény István 1972-01-23 B

Kovács istván 1976-07-17 N.r.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

2 552 528 Ft 26 315 Ft 52 629 Ft 2 631 472 Ft 2 631 472 Ft 5 236 629 Ft 5 262 944 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 50 10 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 50 7 874 Ft 393 700 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 30 18 000 Ft 540 000 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 30 25 000 Ft 750 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 30 16 000 Ft 480 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 60 3 937 Ft 236 220 Ft

Sportfelszerelés szabadidőpóló db 30 5 500 Ft 165 000 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 30 6 000 Ft 180 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 5 10 000 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 10 10 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz wax kg 10 7 000 Ft 70 000 Ft

Sporteszköz wax lemosó liter 20 5 118 Ft 102 360 Ft

Egyéb LEDFAL PH 10 RGB beltéri szett 1 6 990 000
Ft

6 990 000 Ft

10 557 280 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kézilabda mez (meccs) A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

kézilabda nadrág (meccs) A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

bemelegítő jogging A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

gálamelegítő A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

sporttáska nagy A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

edzőpóló A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

szabadidőpóló A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

rövidnadrág A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

kapusnadrág A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

kapusmez A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

wax A felnőtt csapatnak szükséges sportfelszerelés.

wax lemosó Az állag és tisztántartás miatt szükséges .

LEDFAL PH 10 RGB beltéri A Sportcsrnok modernizálása érdekében szükséges, versenyek, mérkőzések, edzőtovábbképzés
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2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

7 322 159 Ft 75 486 Ft 150 972 Ft 7 548 617 Ft 3 235 121 Ft 10 708 252 Ft 10 783 738 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB Csarnok építés III. ütem 2017-06-01 2018-02-15 2018-03-01 197 961 936 Ft

197 961 936 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Csarnok építés III. ütem 2310
Szigetszentmiklós
Temesvári út
HRSZ: 0234/17

0234/17 saját Városunk ugyan rendelkezik sportcsarnokkal, de a
növekvő létszámok okán szükségünk van egy ún.
munkacsarnokra, hogy edzéseinek minden korosztály
részére a legmagasabb szinten tudjuk helyben
levezényelni. Jelenleg óriási a kihasználtsága a jelenlegi
csarnoknak, így a különböző korosztályok edzései,
edzőmérkőzései sajnos nem kivitelezhetők, vagy csak
olyan kései időpontban, vagy távoli helyszínen,
kisméretű termekben, ami a magas szintű szakmai
munkát ezen fiatal korosztály tekintetében felettébb
kétségessé teszi.

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 137 299 443 Ft 1 415 458 Ft 2 830 916 Ft 141 545 817 Ft 60 662 493
Ft

200 792 852 Ft 202 208 310 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Női Férfi Bajnokságban szereplő csapatok

U7 0 3 2

U8 0 18 3

U9 0 25 3

U10 0 31 2

U11 0 0 0

U12 0 49 2

U13 0 0 0

U14 0 31 1

serdülő 0 40 1

ifjúsági 0 44 2

egyetemi/főiskolai

diákolimpia

ÖSSZESEN 0 241 16
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Szigetszentmiklósi Városi
Sportcsarnok

Serdülő 14 143 Ft 55 12 660 9 334 380 Ft

Tököl Sportcsarnok Ifjúsági 8 195 Ft 16 10 160 1 311 200 Ft

Bíró L. Ált. Isk U10 5 500 Ft 10 10 100 550 000 Ft

József A.Ált. Isk U14 5 500 Ft 10 10 100 550 000 Ft

Csokonai Ált. Isk U9 3 000 Ft 10 10 100 300 000 Ft

Halásztelek Ált. Isk U10 3 600 Ft 5 10 50 180 000 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 11928 Rév Mátyás EKHO 4 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft

Edző 1315 Lízer László EKHO 4 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft

Edző 1137 Havril Károly EKHO 4 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft

Edző 1718 Bak Ferenc EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 13633 Szekeres Örs EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 33768 Lukács Csaba EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Edző 1971 Veres István EKHO 4 12 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft

Edző 34112 Kellner Máté EKHO 4 12 90 000 Ft 18 000 Ft 1 296 000 Ft

Edző Beszerzés
folyamatban

Szilágyi Viktória EKHO 4 12 125 000 Ft 25 000 Ft 1 800 000 Ft

Masszőr Nagy Zoltán EKHO 4 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft

Erőnléti edző Becz Janka EKHO 4 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft

Erőnléti edző Szabó Bálint EKHO 4 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft

Edző 827 Kökény István EKHO 6 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

Edző 871 Vas János EKHO 4 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Csapatorvos dr. Vajk Zita EKHO 2 12 85 000 Ft 17 000 Ft 1 224 000 Ft

Technikai vezető Somogyvári Tibor EKHO 4 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft

Technikai vezető Hegedűs Erika EKHO 4 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft

Technikai vezető Shultz Antal EKHO 4 12 170 000 Ft 34 000 Ft 2 448 000 Ft

Edző 377 Kovács István Attila EKHO 6 12 187 500 Ft 37 500 Ft 2 700 000 Ft

UP igazgató Gyömörey István EKHO 4 12 300 000 Ft 60 000 Ft 4 320 000 Ft

UP ig. hely. Éliás Gábor Normál 8 12 400 000 Ft 92 000 Ft 5 904 000 Ft

Gyógytornász Csertán Kinga EKHO 2 12 85 000 Ft 17 000 Ft 1 224 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

Rév Mátyás 1984-01-31 C Nem rel. Ifjúsági

Lízer László 1967-11-03 C Nem rel. Serdülő

Havril Károly 1973-09-19 C Nem rel. Serdülő

Bak Ferenc 1986-02-13 C Nem rel. U14

Szekeres Örs 1978-02-09 C Nem rel. U12

Lukács Csaba 1972-10-12 C Nem rel. U10

Veres István 1963-01-26 D Igen U9

Kellner Máté 1989-07-21 D Igen U8

Szilágyi Viktória 1990-01-31 C Nem rel. U7

Nagy Zoltán 1966-08-22 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

Becz Janka 1986-08-10 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

Szabó Bálint 1955-02-09 Nem rel. Nem rel. Serdülő

Kökény István 1972-01-23 B Nem rel. Ifjúsági

Vas János 1964-10-31 B Nem rel. Serdülő

dr. Vajk Zita 1952-05-25 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

Somogyvári Tibor 1955-02-19 Nem rel. Nem rel. U14

Hegedűs Erika 1972-02-18 Nem rel. Nem rel. U10

Shultz Antal 1962-06-16 Nem rel. Nem rel. U8

Kovács István Attila 1976-07-17 C Nem rel. U7

Gyömörey István 1964-01-01 B Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U12, U14

Éliás Gábor 1958-02-10 Nem rel. Nem rel. U10, U7, U8, U9

Csertán Kinga 1993-01-23 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági, Serdülő, U10, U12, U14
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 900 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 3 676 000 Ft

Nevezési költségek 300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 350 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 12 225 580 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 55 836 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 50 000 Ft

Összesen 79 537 580 Ft

be/SFPHP01-05064/2017/MKSZ

2017-10-12 08:26 13 / 32



2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

71 363 111 Ft 735 702 Ft 1 471 404 Ft 73 570 218 Ft 8 174 469 Ft 81 008 984 Ft 81 744 686 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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 52 629 Ft 52 629 Ft 26 315 Ft 78 944 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

150 972 Ft 150 972 Ft 75 486 Ft 226 458 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 2 830 916 Ft 2 830 916 Ft 1 415 458 Ft 4 246 374 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 471 404 Ft 1 471 404 Ft 735 702 Ft 2 207 106 Ft

Összesen 4 505 921 Ft  6 758 882 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Tárgyi utófinanszírozott A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet
bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági
szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, -
sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre
állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott
támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez,
ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Szigetszentmiklós, 2017. 10. 12.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kovács István (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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. 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;

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. 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);

13. 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;

14. 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;

15. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,

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

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

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

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

g. 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;

16. 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.

17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

19. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2017. 10. 12.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Kovács István (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör

(kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: tagdí, kieg támogtás

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: tagdíj, kieg és egyéb tám,

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2017. 10. 12.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Kovács István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Szigetszentmiklós, 2017. 10. 12.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda

Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Szigetszentmiklós, 2017. 10. 12. Kovács István 
ügyvezető 

Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 12:11:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 10:08:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 10:08:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 10:38:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 10:31:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 10:31:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-02 10:31:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-08-09 13:44:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 29
Utolsó feltöltés:

2017-09-14 14:05:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2017-08-09 09:43:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 11:19:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 11:19:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 11:19:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 11:19:19

Mellékletek

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

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

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

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

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

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 11:19:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 16
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 11:19:26

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 11:19:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 11:19:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 11:19:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 11:19:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-09-18 11:20:04

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Szigetszentmiklós, 2017. 10. 12.

be/SFPHP01-05064/2017/MKSZ

2017-10-12 08:26 26 / 32



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 8 8 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 7 8 14%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 1 0%

Egyéb indikátorok:

0 0 0%

0 0 0%

0 0 0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U14 fő 20 25 25%

Serdülő fő 20 25 25%

Junior fő 25 30 20%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 2 552 528 Ft 26 315 Ft 52 629 Ft 2 631 472 Ft 2 631 472 Ft 5 236 629 Ft 5 262 944 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 144 621 602 Ft 1 490 944 Ft 2 981 888 Ft 149 094 434 Ft 63 897 614 Ft 211 501 104
Ft

212 992 048 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 322 159 Ft 75 486 Ft 150 972 Ft 7 548 617 Ft 3 235 121 Ft 10 708 252 Ft 10 783 738 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 137 299 443 Ft 1 415 458 Ft 2 830 916 Ft 141 545 817 Ft 60 662 493 Ft 200 792 852
Ft

202 208 310 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

71 363 111 Ft 735 702 Ft 1 471 404 Ft 73 570 218 Ft 8 174 469 Ft 81 008 984 Ft 81 744 686 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 218 537 242 Ft 2 252 961 Ft 4 505 921 Ft 225 296 123 Ft 74 703 554 Ft 297 746 717
Ft

299 999 678 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 35 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 55 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (128 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

tao2017-18afanyilatkozat_1493713864.pdf (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2017-05-02 10:31:04)
dc1edf639f7da0ee2fd7b5b48089764e34cfe89fde3c8914d50436b43325c1a1

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)

szkskalairasicimpeldany.jp_1493712536.jpg (Szerkesztés alatt, 683 Kb, 2017-05-02 10:08:56)
95701c1b8e0ee29a1b2872b296369e45d8d5645b5940d07edcffc5391469db44

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

szszmaltiskteremberletiszerzode_1502262874.pdf (Hiánypótlás melléklet, 223 Kb, 2017-08-09 09:14:34)
c0e31c769f9b5027924ee42084a10621fecd1891055a980e244c7a0c1b5effab

birol.alt.iskolaberletiszerzod_1502264639.doc (Hiánypótlás melléklet, 68 Kb, 2017-08-09 09:43:59)
7f5708392655c2b3e39c7943a22887440890db6bb299ececb9d455242af9fade

teremberlethalasztelek_1469570284_1493714417.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2017-05-02 10:40:17)
8d46d8b172a8d5b52a93653ed3c34df7d85c9756de5ec3e874f499ac1d1169b3

teremberletszszmsportcsarnok_146957_1493714430.pdf (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2017-05-02 10:40:30)
78121fbb914181eb745239b15280ee6cacab48f39723e35c47c4f09d05e61b22

erdtreffteremberletiszerzodes-_1493715030.pdf (Szerkesztés alatt, 154 Kb, 2017-05-02 10:50:30)
9e7e0a5945758fdd047336fe222205bd1446650e1c381f15e01e5b59ba609564

szszmaltiskteremberletiszerzode_1493715036.pdf (Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2017-05-02 10:50:36)
c0e31c769f9b5027924ee42084a10621fecd1891055a980e244c7a0c1b5effab

tokolteremberletiszerzodes_1493715473.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2017-05-02 10:57:53)
07a5ff99055c972a7210fc19113477efeb3c62373e55803f1b7ccc47707d1dff

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

forrasnyilatkozattao_1493726873.jpg (Szerkesztés alatt, 185 Kb, 2017-05-02 14:07:53)
e5d4e48267ab2b506e1c4ebd76277cca167aebb8e6dcb25e70fda22bead9096b

nyilatkozataletmesitmenyaltalte_1502268482.pdf (Hiánypótlás melléklet, 49 Kb, 2017-08-09 10:48:02)
cfe41559a9d32ab3f4b0fd5a1db608f97bac44026cbcfec20f4cb5636a0cd192

ureslap_1505726404.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-18 11:20:04) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

ureslap_1505393650.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-14 14:54:10) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

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

beruhazas_kvt_terv_2017_1493727027.xls (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2017-05-02 14:10:27)
e919b6204b1940e55f25d81a5cb0ad4564a40f79305f4300678af57020ddada2

alunormtamogatoiszandeknyilatkoza_1502270189.pdf (Hiánypótlás melléklet, 179 Kb, 2017-08-09 11:16:29)
5a86e552b6fc42916af0d1109b45ffc31e139e3ef654e88e0aa20c96ab661ea3

controllsytemtaotamogatoinyilatk_1502270217.pdf (Hiánypótlás melléklet, 170 Kb, 2017-08-09 11:16:57)
70dea64f93a20e58634f085a04c4bef757f9f171893a306cacef0a1427a2a3ea

gantmuszakiespenzugyikezilabda_1502270945.xlsx (Hiánypótlás melléklet, 43 Kb, 2017-08-09 11:29:05)
2048b94e4b4b9f15400bfafa277995ad5c0bd1143a20de7fd5f9472ec0d49d0f

taoforrasnyilatkozat2017-18_1502271386.pdf (Hiánypótlás melléklet, 46 Kb, 2017-08-09 11:36:26)
6f7d27fb46059791d31191f44d9fdeafbcfff0f8fbf3d2d414c1d7092c89b6c5

ureslap_1505726387.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-18 11:19:47) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

ureslap_1505393633.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-14 14:53:53) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

kihasznaltsagikimutatas-szksksp__1502266419.xls (Hiánypótlás melléklet, 26 Kb, 2017-08-09 10:13:39)
bca27e985812b05810c335e6356aa40923c704c6ebe43e7f6ed8abe192019a7b

ureslap_1505726395.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-18 11:19:55) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

ureslap_1505393647.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-14 14:54:07) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

kihasznaltsagikimutatas-szksksp__1493726359.xls (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-05-02 13:59:19)
bbbcc93af84a5d41b48dc33327c8d960c8bcf8f76cb8635ebe1e36ff3c9974ab

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

nyilatkozataletmesitmenyaltalte_1493726901.doc (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-05-02 14:08:21)
d9ce91e3efa4a66b02b8511cc86edbbeccc1aff3bf7cfa9768b2cb452b0a46a4

02_0606szmelleklet_mksztaoigaz_1502269727.pdf (Hiánypótlás melléklet, 126 Kb, 2017-08-09 11:08:47)
d469e42daf50bfd387f25865697b9d1d6e6ad066aba163accb9af23fbd1d6ea4

226_2017onkht_1502269979.pdf (Hiánypótlás melléklet, 708 Kb, 2017-08-09 11:12:59)
c87bc28879646094016f830c40a12ee5cf63fdb51d09ec11b11062465467b853

ureslap_1505726391.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-18 11:19:51) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

ureslap_1505393637.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-14 14:53:57) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

Egyéb dokumentumok

ledfalarajanlatsportcsarnokba_1493713253.doc (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2017-05-02 10:20:53)
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40931d6b08983ccb460fd21170c739f6cb7bfb1d4dfde35db604fbb4854356d8

nyilatkozathp-tao2017-18altalan_1502279068.pdf (Hiánypótlás melléklet, 90 Kb, 2017-08-09 13:44:28)
46aa8353dbb313e4fe016ecafbed66bb96770438332ff49771363bfde236d489

nyilatkozathp-tao2017-18infra_1502279072.pdf (Hiánypótlás melléklet, 85 Kb, 2017-08-09 13:44:32)
56862d5a634b8cf61636dd2de49c22e432c76e014705a2687d69504b63c66d97

nyilatkozat-taokiegeszites201707_1499081312.pdf (Kér. kieg. szerk., 108 Kb, 2017-07-03 13:28:32)
57569439f1ea61d1a35218b5d9596c279e46fe494ec38939348a3f136384b383

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

tao2017-18emminyilatkozat_1493713870.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2017-05-02 10:31:10)
be7b1ee43d72c7debb622baa918b794b49f27cf5d7a91cd077e5807ba7518b5d

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

szkskkivonat20170502_1493719892.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-02 12:11:32)
c971e5c73a251f450e5da1f5aea54a74160f14604c78c72727ef2ced63f3f3fc

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

mkszigdijbefiz550002017-18_1493714298.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2017-05-02 10:38:18)
2438120eaab63920b7c58ba93a27251a6dbda201762a56ba580e1644da286fc2

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

szksknav201704_1493712490.pdf (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2017-05-02 10:08:10)
888bf87e4dbeb1faa0ad8b949703d4eabd9283b019552c4b9990a659b983494c

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

tao2017-18nyilatkozat2_1493713876.pdf (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2017-05-02 10:31:16)
18eddd3224742deaf2ca5d7065d16162d4c61663e2a731d3773447403d6646bf

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

02_1717szmelleklet_epitesienged_1502265355.pdf (Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, 2017-08-09 09:55:55)
e34321b8b9e7850a978fbc753cf610e00126a15b3ce922e51ef2abf6df4980e7

107-2016onkhatarozatesvazrajz_1502268345.pdf (Hiánypótlás melléklet, 760 Kb, 2017-08-09 10:45:45)
4f436fed727ecf1ff18a981088aaeb9269803b1f9919c528b7d3fa932218ca3a

ureslap_1505726363.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-18 11:19:23) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

tajekoztato_az_eljaras_eredmenyerol_1493725437.pdf (Szerkesztés alatt, 217 Kb, 2017-05-02 13:43:57)
e4e1b36cbe166cd99c289d991814fd1cac4328483b015417c7908d376a656577

ureslap_1505393628.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-14 14:53:48) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

epitesiengedeyl_1493726032.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 13:53:52) 252108c30977aadc22eff80e70f17b339895b0ead2d0bbc254ea63c1e8c27f82

nyilatkozathp-tao2017-18infra_1502279090.pdf (Hiánypótlás melléklet, 85 Kb, 2017-08-09 13:44:50)
56862d5a634b8cf61636dd2de49c22e432c76e014705a2687d69504b63c66d97

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

02_1717szmelleklet_epitesienged_1502265338.pdf (Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, 2017-08-09 09:55:38)
e34321b8b9e7850a978fbc753cf610e00126a15b3ce922e51ef2abf6df4980e7

ureslap_1505726359.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-18 11:19:19) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

ureslap_1505393624.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-14 14:53:44) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

epitesiengedeyl_1493726174.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 13:56:14) 252108c30977aadc22eff80e70f17b339895b0ead2d0bbc254ea63c1e8c27f82

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

hasznalati-tamogatasiszerzodes_1502265311.docx (Hiánypótlás melléklet, 64 Kb, 2017-08-09 09:55:11)
8050b9ce6da0fe1268841dc472d640899ae5829cfca3e56b0cb95fcdd3ec9951

226_2017onkht_1502265317.pdf (Hiánypótlás melléklet, 708 Kb, 2017-08-09 09:55:17)
c87bc28879646094016f830c40a12ee5cf63fdb51d09ec11b11062465467b853

02_0606szmelleklet_mksztaoigaz_1502265325.pdf (Hiánypótlás melléklet, 126 Kb, 2017-08-09 09:55:25)
d469e42daf50bfd387f25865697b9d1d6e6ad066aba163accb9af23fbd1d6ea4

ureslap_1505726352.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-18 11:19:12) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

ureslap_1505393621.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-14 14:53:41) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

sszszmokhatarozatkivonat2016033_1493726501.pdf (Szerkesztés alatt, 640 Kb, 2017-05-02 14:01:41)
6d142ed4d07707595ea8f738af73de17afb407752cd77bb82c7e7218ac3d51ef

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

telekosszevonashatarozat13291_1-__1502265838.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-08-09 10:03:58)
61ab09c5437e93973a7bfa6af20594818d74ac7dc8b4777e5fc0d0c45c60ee22

terkepkivonat13291_520170606_1502265844.pdf (Hiánypótlás melléklet, 98 Kb, 2017-08-09 10:04:04)
1156090ca6a5ac809c8f353a78ffaa1ac878f48fd217b0545dbdc83f6a21c3dd

valtozasivazrajzosszevonasalairt_1502265849.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-08-09 10:04:09)
59a7da35c4058c49521a460eb1166b5b1f085e35948f2cdd684f4828938299b9
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e-01helyszinrajz-telekalakitasuta_1502265853.pdf (Hiánypótlás melléklet, 183 Kb, 2017-08-09 10:04:13)
141b9147913f629378974e0632aba0f3e5ffb776268b6c5c6e704e5ced7cc231

13291_5tul.lap20170809_1502268586.jpg (Hiánypótlás melléklet, 147 Kb, 2017-08-09 10:49:46)
85435f89971519b78fc5b7a1d067e8ed40e2bac260a374da07e5d41eb7bcb988

ureslap_1505726356.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-18 11:19:16) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

pestmegyeikormanyhivatalhrszv_1505393523.doc (Hiánypótlás, 54 Kb, 2017-09-14 14:52:03)
426cd165e333f4bec25b5c2878b8052004ad6367762eaa8387dc9aee3c87163e

telekosszevonashatarozat13291_1-__1505393524.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-14 14:52:04)
61ab09c5437e93973a7bfa6af20594818d74ac7dc8b4777e5fc0d0c45c60ee22

terkepkivonat13291_520170606_1505393524.pdf (Hiánypótlás, 98 Kb, 2017-09-14 14:52:04)
1156090ca6a5ac809c8f353a78ffaa1ac878f48fd217b0545dbdc83f6a21c3dd

valtozasivazrajzosszevonasalairt_1505393526.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-09-14 14:52:06)
59a7da35c4058c49521a460eb1166b5b1f085e35948f2cdd684f4828938299b9

13291_5tul.lap20170809_1505393526.jpg (Hiánypótlás, 147 Kb, 2017-09-14 14:52:06)
85435f89971519b78fc5b7a1d067e8ed40e2bac260a374da07e5d41eb7bcb988

e-01helyszinrajz-telekalakitasuta_1505393526.pdf (Hiánypótlás, 183 Kb, 2017-09-14 14:52:06)
141b9147913f629378974e0632aba0f3e5ffb776268b6c5c6e704e5ced7cc231

szigetszentmiklosbelterulet13291_1493726601.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Kb, 2017-05-02 14:03:21)
efd3a0d5c59e887135d89ced1a619ec48b650641bcbcebfc89945ac3e424afb0

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

ureslap_1505726347.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-18 11:19:08) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

ureslap_1505393617.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-14 14:53:37) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

sszszmokhatarozatkivonat2016033_1493726465.pdf (Szerkesztés alatt, 640 Kb, 2017-05-02 14:01:05)
6d142ed4d07707595ea8f738af73de17afb407752cd77bb82c7e7218ac3d51ef

sszszmonkkivonat20160330_1502279430.pdf (Hiánypótlás melléklet, 640 Kb, 2017-08-09 13:50:30)
dfead974e9ab970f0a9ece7f919fb6bd499c8d27d2199a3a84de402cdff9b317

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

foosszesitosportcsarnok17.04.25_1493724842.xls (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2017-05-02 13:34:02)
0691f3bc2535aeb6c8031802948010db3fe4ca6ab8a89c3e1a4f3e4e1ac07d02

koltsegvetesegyebkoltsegek17.04_1493724846.xls (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2017-05-02 13:34:06)
2296aca94eae6e3101cebec0ed3856816187005d443b46383055006e56cc8a0b

koltsegvetesi.utem17.04.25._1493724960.xls (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2017-05-02 13:36:00)
cfdf8d351e41b791bfaa542783cd6767e6b7cb01aa5216e9e0dd42033e43d307

koltsegveteskozmufejlesztes-utep_1493724984.xls (Szerkesztés alatt, 49 Kb, 2017-05-02 13:36:24)
d15e7fa8d5d9e60c2bcf4197b670f2c7f5902cfa1db5bab807513cea1efc4667

koltsegvetesiii.utem17.04.25._1493725152.xls (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 13:39:12)
319e83d657510a92526c6e4f4e65bb4d740e3b4071b0d4afccad9028c1f177c0

ureslap_1505726366.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-18 11:19:26) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

koltsegvetesiii.utemmodositott20_1505393412.xls (Hiánypótlás, 6 Mb, 2017-09-14 14:50:12)
34158b8aa0449a884118b3352f1c4eab94c6aca925b188296063e5f43a6d255a

muszakitartalomismertetes-2017091_1505393417.docx (Hiánypótlás, 14 Kb, 2017-09-14 14:50:17)
98ce1030445ec783f71c7d4ba751189dbee4fbd2a18612f998dce910c7d35c22

koltsegvetesi.utemmodositott2017_1505393440.xls (Hiánypótlás, 12 Mb, 2017-09-14 14:50:40)
51625fe1a1003ed095a6e142ea4ac0d4bb472f93354da93de190b796aa3efcff

koltsegvetesegyebkoltsegek17.04_1502279142.xls (Hiánypótlás melléklet, 42 Kb, 2017-08-09 13:45:42)
5fb083b706d7a2e2a561fff66383c21ca77abc5e99327cd2915030a1c1dbb853

koltsegvetesi.utem17.04.25._1502279162.xls (Hiánypótlás melléklet, 12 Mb, 2017-08-09 13:46:02)
cfdf8d351e41b791bfaa542783cd6767e6b7cb01aa5216e9e0dd42033e43d307

koltsegvetesiiutem170425_1502279225.zip (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-08-09 13:47:05)
061380cc6aed1959f160061c70ba86e715316b19cdc439b51bcc97cf860d0ce9

koltsegvetesiii.utem17.04.25._1502279232.xls (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-08-09 13:47:12)
efa9d4ca0d335cc872d48ba5bc46e0ea55814e1fdcdb436078aa57381fa67f57

koltsegveteskozmufejlesztes-utep_1502279237.xls (Hiánypótlás melléklet, 49 Kb, 2017-08-09 13:47:17)
d15e7fa8d5d9e60c2bcf4197b670f2c7f5902cfa1db5bab807513cea1efc4667

koltsegvetesiiutem170425_1493728727.zip (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 14:38:47)
061380cc6aed1959f160061c70ba86e715316b19cdc439b51bcc97cf860d0ce9

polaris-nord8aremelesikerelem_1495606767.pdf (Kér. kieg. szerk., 335 Kb, 2017-05-24 08:19:27)
fb94fbce17fa8d661c076877bf3cec80f4e97255d7f7bca8aa3b5e4a1f4cfcd0

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

ureslap_1505726369.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-18 11:19:29) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

i.reszelszamolaseemielfogadas20_1502271770.pdf (Hiánypótlás melléklet, 115 Kb, 2017-08-09 11:42:50)
94ad6b4359f1e46ed826e6bb0890517d32a53eecaa156a1b6aea38f0464dbdb9

ureslap_1505726383.doc (Hiánypótlás, 20 Kb, 2017-09-18 11:19:43) 18b874e123a4feb6538396fb07bfe3229798c5d48ba91ff2e1ba0ba4b99bbfab

muszakitartalomismertetes-2017091_1505393483.docx (Hiánypótlás, 14 Kb, 2017-09-14 14:51:23)
98ce1030445ec783f71c7d4ba751189dbee4fbd2a18612f998dce910c7d35c22

e5.1hirdetmenyihomlokzatok1-2_1493726307.pdf (Szerkesztés alatt, 825 Kb, 2017-05-02 13:58:27)
903a140c664fb3bf87e79084e9e360a1936d59ce8e3a56b85b4cce2675d53628
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e6.1hirdetmenyieszakkeletihomlok_1493726307.pdf (Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2017-05-02 13:58:27)
bc1135621ba1c52ad6f134e2824a9edf9d906222a947a86c60c1f4a9d44fe3f0

e7.1hirdetmenyidelnyugatihomlokz_1493726308.pdf (Szerkesztés alatt, 207 Kb, 2017-05-02 13:58:28)
4011c8ceedd6e5b0c68cb5da23381c97720c45d5a74ef5d04ca6f276c69bc6a7

e2foldszintialaprajz_1493726308.pdf (Szerkesztés alatt, 470 Kb, 2017-05-02 13:58:28)
d60652eb816afb7391905cf33094c212268e6db9b6f168ba57cd109f89387d81

e3emeletialaprajz_1493726309.pdf (Szerkesztés alatt, 355 Kb, 2017-05-02 13:58:29)
7e1b4513dd24bd543f354007a17987abf13d4cf369f05ad6a95df02896d19b2e

szigetszentmiklossportcsarnok1_1493726317.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 13:58:37)
9294a53e0dcd8662de38d472ce4eb55757f581a29b50c0fc70111ee123244e82

szigetszentmiklossportcsarnok2_1493726323.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 13:58:43)
8b52cdd5b563cd50efd26db0ad703a24171a138f7c5cfcbd5c12a0aeb00648f7

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

munkakorileiraseliasgabor-1_1502260679.docx (Hiánypótlás melléklet, 22 Kb, 2017-08-09 08:37:59)
af40dba4b38a73df6bfe23f2aef9d0f35501960086dae441c08ec9752b3bcd14

munkakorileirasgyomoreyistvan_1502260686.docx (Hiánypótlás melléklet, 21 Kb, 2017-08-09 08:38:06)
6e791e00ac787c08892c510dbca8b77ae244ff29852a7c0730e083a14d1c4c8c

munkaszerzodesrevmatyas_1502260693.doc (Hiánypótlás melléklet, 51 Kb, 2017-08-09 08:38:13)
7b2a0adee7fa402b66f2cdc7416b6dfc41a39237ed4833a9f838df972c655f7e

munkaszerzodesbakferenc_1502260698.doc (Hiánypótlás melléklet, 51 Kb, 2017-08-09 08:38:18)
6640ea5b4ba2b50d23cd7171b81855d978b933469340a9cbef2e24a2cd53bbdc

beczjankarehabilitaciostrenerbi_1502260807.jpg (Hiánypótlás melléklet, 129 Kb, 2017-08-09 08:40:07)
9c94d45b9f9fce3b3185cfa3a76748996f3bc4347e2b4e48cee863ddd998455b

beczjankarehabilitaciostrenerbi_1502260812.jpg (Hiánypótlás melléklet, 126 Kb, 2017-08-09 08:40:12)
e24ed9a41e2dc8835f17154fb993b155120970d0be8ddc957960e7b29bc22c39

beczjankasportedzobizonyitvany_1502260815.jpg (Hiánypótlás melléklet, 176 Kb, 2017-08-09 08:40:15)
8495a4e71503e00a31312c875edcbac307d3fbe0c7f334d8a1f561f112256ab4

beczjankaszemelyiedzobizonyitva_1502260820.jpg (Hiánypótlás melléklet, 181 Kb, 2017-08-09 08:40:20)
62c0438134bca1e8e3ff1dab648b3952e1bbdaa21fac3b00b754c2b649222c64

beczjankaszemelyiedzobizonyitva_1502260825.jpg (Hiánypótlás melléklet, 166 Kb, 2017-08-09 08:40:25)
69eeca8ca5d6f75656014ba7201c94a83ea51f80d60f89c2f934b22f738121f5

szilagyiviktoriaedzoi-clicensz_1502263022.jpeg (Hiánypótlás melléklet, 192 Kb, 2017-08-09 09:17:02)
25efe6f79a9bee30cffd4439fd320aaa4f8b5aa4a47f94760ec7f6adc6e9fad0

beczjankarehabilitaciostrenerbi_1493712777.jpg (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2017-05-02 10:12:57)
9c94d45b9f9fce3b3185cfa3a76748996f3bc4347e2b4e48cee863ddd998455b

beczjankarehabilitaciostrenerbi_1493712785.jpg (Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2017-05-02 10:13:05)
e24ed9a41e2dc8835f17154fb993b155120970d0be8ddc957960e7b29bc22c39

beczjankasportedzobizonyitvany_1493712792.jpg (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2017-05-02 10:13:12)
8495a4e71503e00a31312c875edcbac307d3fbe0c7f334d8a1f561f112256ab4

beczjankaszemelyiedzobizonyitva_1493712800.jpg (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2017-05-02 10:13:20)
62c0438134bca1e8e3ff1dab648b3952e1bbdaa21fac3b00b754c2b649222c64

nyilatkozatmunkaviszonyrolszilagy_1502266702.pdf (Hiánypótlás melléklet, 131 Kb, 2017-08-09 10:18:22)
11473090be7cc27ef7a49a83a0d5263cb6da328d410e9aa262e717bb8845fd14

beczjankaszemelyiedzobizonyitva_1493712828.jpg (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2017-05-02 10:13:48)
69eeca8ca5d6f75656014ba7201c94a83ea51f80d60f89c2f934b22f738121f5

vajnorakritamasszorbizonyitvany_1493712834.jpg (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-05-02 10:13:54)
922be80019aac4111a27f4030982ade63c30e9d8b4a75b82fdabf9bc4ca739d7

munkaszerzodesvasjanos_1493727590.doc (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2017-05-02 14:19:50)
d867c34062c870dc7070f3eae786b199406442ecc62ee1f1a03f95ab803963fc

munkaszerzodesbuncsiklaszlo_1493727592.docx (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2017-05-02 14:19:52)
bc1edce1474e060645c9b92113568acd0f7be6ba563d15e7e7bc87a32052d716

munkaszerzodesszekeresors_1493727592.docx (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2017-05-02 14:19:52)
f39d28fe4f1fef0829c80d8d65e9ac5b9b774c816fb9e8fe260756df0c5cf4cb

munkaszerzodesrevmatyas_1493727592.doc (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2017-05-02 14:19:52)
5ca6bf55b10d133cff458fd970cabe23bf5d0ba1ba348d1b2da5333e2d846440

nagyzoltangyogymasszorbizonyitva_14_1493712998.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 10:16:38)
a4ae1e39b152f770e6f86e4087a781298a031278ac324af378c38e59d2295603

szabobalinttfatletikasportedzoi_146_1493713062.jpg (Szerkesztés alatt, 379 Kb, 2017-05-02 10:17:42)
5f16fb31b4b8057615c33e5655ae841fb849405c2051ce074dd157654a54c18a

szabobalinttfsulyemeloszakedzoi_146_1493713066.jpg (Szerkesztés alatt, 519 Kb, 2017-05-02 10:17:46)
4de1ba87449b19e45b346b48c014c1223682fa0c16e76b11aad18161584c5871

21624052_1628281233881505_136265162_1505390737.jpg (Hiánypótlás, 56 Kb, 2017-09-14 14:05:37)
c71b900cff1cace5d7dfc45702a046943f990873337044902e516a9f496e3f5c

megbizasiszerzodeskovacsistvan_1502274058.pdf (Hiánypótlás melléklet, 194 Kb, 2017-08-09 12:20:58)
8dabe35222ff49e68663d4e5dc0548e791bd11bd23ed384292d7f106a922c200

nyilatkozatmunkaviszonyrollukacs_1502277254.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2017-08-09 13:14:14)
6699591b3c4e905d15c6d7cf28dd387ef715c43d9547d429d91aef4d9fda20ca

kovacslaszlopetermasszorbizonyi_1502278278.jpeg (Hiánypótlás melléklet, 46 Kb, 2017-08-09 13:31:18)
33c83c85d320f24866dcd432f9f83b170f1a042e03a4247d3f3de2a10fd44e9e

bakferencegyetemidiplomaclicen_1470_1502278593.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2017-08-09 13:36:33)
834389b974c881edc35a77fc3f039b859979a2ab6a78f3d36f1af771ee7bd5cd
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