be/SFP-09156/2017/MKOSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Jezsuita Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Jezsuita DSE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Diáksport egyesület
Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Gazdálkodási formakód

001

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

18438008-1-05

Bankszámlaszám

11100104-18438008-36000001

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
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:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3523

Város

Miskolc

Közterület neve

Fényi Gyula

Közterület jellege

tér

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

3523

Város

Miskolc

Közterület neve

Fényi Gyula

Közterület jellege

tér

Házszám

10

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 46 560 458

Fax

+36 46 560 582

Honlap

www.jezsu.hu

E-mail cím

fenyi@jezsuita.hu

E-mail cím

molnarattilabalazs@gmail.com

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Molnár Attila Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 505 33 03
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Tringel Istvánné

+36 30 204 68 52

E-mail cím
tringelne.mariann@jezsu.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és
Kollégium

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és
Kollégium

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és
Kollégium

Átlagos heti
használat (óra)
32

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-08-23
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2001-08-23

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

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,16 MFt

1,551 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

3,2 MFt

20,8 MFt

60 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

0,792 MFt

1 MFt

Összesen

5,36 MFt

23,143 MFt

63 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,38 MFt

1,599 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,6 MFt

0,032 MFt

0,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,5 MFt

2,67 MFt

2,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,1 MFt

0,24 MFt

0,5 MFt

Összesen

4,58 MFt

4,541 MFt

6,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

3,2 MFt

20,8 MFt

60 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

1 827 411 Ft

36 548 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

257 405 Ft

5 148 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

47 667 631 Ft

953 353 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

9 725 272 Ft

194 505 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

699 294 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

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
A Jezsuita Diáksport Egyesület évek óta kiemelten dolgozik a kosárlabda utánpótlás-nevelésben. Stratégiánk, hogy a tömegsportot és amatőr versenyzést olyan
szintre emelje, amely hosszú távon kiszolgálja és segíti az MVSI-t, MEAFC-ot és a DVTK-t például egy országos beiskolázású „akadémia” kialakításával, ahol magas
színvonalú a közoktatás, minőségi a kollégiumi elhelyezés. A gimnázium 8 osztályos sportosztályokkal is működik. Jelenleg 82 fő sportosztályos tanulónk van 3
osztályban. Az „A” csoportos lány B33-as csapatunk országos döntőbe került. A III. kcsp-os fiú és lány csapatunk országos elődöntő mérkőzéseire készül. A VI. kcspos fiú csapatunk országos selejtezőbe jutott. Sikerült olyan kiemelkedő edzőket (pl: Milen Vukicevic) egyesületünkhöz csábítani, akik már eddigi pályafutásuk alatt
jelentős sikereket értek el. Szükséges a szakemberek megfelelő javadalmazása és a partner egyesületekkel való kapcsolttartáshoz, megállapodások megkötéséhez,
a különböző korosztályok mérkőzéseinek, a kosárlabda tornák megszervezéséhez sportszervezői feladatok ellátására is. Folyamatosan igazolunk le jezsuitás
tanulókat a MVSI-be és a MEAFC-ba. A korábbi támogatási időszak eredménye, hogy sikerült 2 db gépjárművet is beszerezni és a saját tulajdonú jármű üzemeltetése
kevesebb költséget generál, mint a bérelt jármű költsége. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium jelenlegi sportlétesítményei (tornaterem és sportudvar) a
Miskolc 13063 helyrajzi szám alatt, természetben a 3524 Miskolc, Fényi Gyula tér 10-12- szám alatt találhatóak. A tornaterem játékra alkalmas felülete a „beugrók
után” 31x18 méter, közel húsz éves zöld, fényes gumiborítás. A tornateremhez öltözők és szertár is tarozik. A nyílászárók megfelelnek a korszerű
energiahatékonysági követelményeknek. A világítás közel húsz éves fémhalogén világítás. A tornaterem tetején napelemek találhatóak. A tornatermet tornaóra
keretében használják napközben az iskola osztályai, de a sportosztály kosárlabda edzései is ott kerülnek megtartásra nemcsak délelőtt, de délután is, estig pedig a
korosztályos csapatok edzései vannak megtartva. A tornaterem napi idősávjában bérlet is történik, amely nem elsődleges. A sportudvar egy közel 30x20 méteres
szabálytalan téglalap alakú terület, ahol egy fix, régi kosárlabdapalánk található. A pálya burkolata, sóderre helyezett nem egyenletes gumikockák, amin jó idő esetén
két, közel B33-as méretű pályán lehet játszani.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
1.) Sportudvar kialakítása: A jelenlegi udvar egy palánkkal a „grund-kosárlabdázásra” alkalmas, de az iskola sportosztálya és a Jezsuita DSE a megnövekedett
edzésigényeinek nem megfelelő, viszont ideális helyszín egy kültéri-pálya kialakításának, ahol nemcsak edzéseket lehetne tartani, de edzőmérkőzéseket is lehet
játszani. A területe 30x22 méter lenne, amely 4 darab B33-as pályát foglal magába. Viszont a terület közepén egy 28x15 méteres, szabvány kosárlabda-pálya
vonalazása is megtörténne. Két fix és két mobil palánkkal. Ezáltal egy időben négy B33-as pályán lehet edzéseket végezni (dobó, pozíció-játék, védekező és támadó
variációk, stb.), illetve bármikor egy szabvány kosárlabdapályán edzőmérkőzés játszható, taktikai elemek megvalósítása, fizikális vagy anaerob edzés, futás,
ingafutás, stb. végezhető. A pálya alépítményének kialakításával a vízelvezetés is kialakításra fog kerülni, a pálya lejtése megfelelő lesz annak, hogy a víz ne
jelentsen problémát eső után. A kivitelezés a 2018. évi hosszabb tavaszi szünetben fog megtörténni a teljes kivitelezés, előfinanszírozással. 2.) Tornaterem
burkolatának felújítása: A tornaterem burkolata tornaórákra alkalmas, de a régebbi fényes felületű zöld öntött gumi/műanyag felület, amely kosárlabdázás közben
veszélyesen tapad. A sportosztályok, illetve az igazolt sportolók, a kosárlabda edzéseket látogatók számára szükséges sportparketta elhelyezése a padlón, mivel a
kosárlabdázásra nem a legmegfelelőbb a jelenlegi burkolat, viszont elégséges egy körülbelül 4 cm vastagságú sportparketta lerakása az alépítmény megbontása
nélkül. Ezen kívül a tornaterem falait tíz év után szükséges egy egészségügyi, fehér festéssel ellátni. A falak jó állapotban vannak, azokat vakolni nem szükséges. A
mára elavult világítás cseréje energiahatékonyabb LED világításra a környezetünk megóvása szempontjából előnyös. A tornaterem a felújítást követően a
tornaórákon kívül kizárólag a kosárlabda céljait szolgálná, abban más sportág (például kézilabda) nem kerülne lebonyolításra. A kivitelezés 2018. év elején a téli
szünetben meg fog megtörténni a teljes kivitelezés, előfinanszírozással. A B33-as pályákkal és egy felújított csarnokkal a lehető legnagyobb számban szereti majd
meg a közel 700 főből álló diákság a kosárlabda sportot. Ezzel szélesíthetjük az alapokat, amivel az MKOSZ Új pályán program 2010-2020-as stratégiai céljaihoz
szeretnénk csatlakozni, amit elősegít a MEAFC NB I/B-s csapatával kötött megállapodás is.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
1.) Sportudvar kialakítása: 2018. április 3. – április 5. Jelenlegi pálya bontása. 2018. április 6. – április 15. Szegélyek, drén-réteg, vízelvezetés, aszfalt/betonfelület,
palánk beépítése. 2018. április 16. – április 22. Sportburkolat lerakása, vonalazás. Az ütemterv az időjárás függvényében változhat! 2.) Tornaterem burkolatának
felújítása 2018. január 2. – január 4. Festés. 2018. január 2. – január 5. Világítás korszerűsítése. 2018. január 6 – január 20. Sportburkolat lerakása, küszöbváltó kis
rámpa kialakítása. A sportparketta lerakása, a festés és a világítás korszerűsítése a tornateremben, illetve a sportudvar felújítása a 2017/2018-as tanév iskolai
szüneteihez igazodik, amely szinte megegyezik az adott támogatási időszakkal. Ezáltal a két beruházás esetében 2018. I. és II. negyedévben meg fognak történni a
részelszámolások és a 2017/2018. évi támogatási időszakban meg fog valósulni mindkét kivitelezés.

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 korábbi programban kialakításra került a sportszakmai alap, amely erőt adhat a további minőségi fejlődéshez. Ehhez elengedhetetlen az infrastrukturális háttér
fejlesztése. A szakszövetség saját fejlesztései keretében is preferálja a B33-as pályákat. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumban jelen programmal
rögtön 4 darab B33-as pálya és egy szabvány kosárlabdapálya valósulna meg. Ez nemcsak a versenyport, a Jezsuita DSE, a sportosztályok és a tornaórák edzés és
versenyzési igényét szolgálja ki, hanem bizonyos keretek között lehetőséget biztosít szülőknek, lakosságnak, egyéb sportegyesületeknek a sportolásra, amely
egészségmegőrzés céljait is szolgálja. Ezen az úgymond közösségi téren a versenysport mellett, kulturáltan lehet űzni a „grund-kosárlabdát”. Ez lehetőséget biztosít
az Avas-lakótelepen lakó gyerekek számára arra, hogy esetleges tehetségüket a Jezsuita DSE szakemberei felfedezhessék és a későbbiekben figyelemmel kísérve a
gyermeket, akár az iskola felé orientálják. A megvalósuló sportkomplexum (új csarnok, meglévő tornacsarnok felújítása, sportudvar kialakítása), a meglévő kézilabdasportudvar és atlétikai pálya különleges földrajzi elhelyezkedésével szintén egyedülálló az országban. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégiumtól alig pár száz
méterre kezdődik a Miskolci Egyetem területe, ahol egy IAAF szabványoknak megfelelő atlétikai pálya, jelentős számú teniszpálya, egy megújuló Körcsarnok (a
MEAFC otthona) található. Az Egyetem mellett pedig a Kemény Dénes Városi Sportuszoda van, amit a MEFI követ, ahol a miskolci sportoló gyerekek folyamatos
diagnosztikai szűrése zajlik. Amennyiben a sportfejlesztések megvalósulnak, akkor egy kisebb városrésznyi, minden igényt és több sportágat kielégítő
sportkomplexum lesz megtalálható adott területen belül egy több tízezres városrész szívében. Kiemelendő, hogy jelentős a kosárlabda, hiszen szinte egymás mellett
található a Jezsuita DSE és a MEAFC magas infrastrukturális háttérrel. A B33-as sportpályák kialakításával a lehető legnagyobb számban szereti majd meg a közel
700 főből álló diákság a kosárlabda sportot. Belőlük a szakszövetség számára oly fontos kosárlabdát szerető szurkolók, játékvezetők, sportvezetők és nem utolsó
sorban versenyzők nevelődnek majd ki. Minden egyes diák, akit a kosárlabda szeretete magával ragad, egy életre megmarad a kosárlabdázás mellett. Nem csak az
igazolt versenyzők használják az általunk üzemeltetett csarnokot, hanem a mindennapi testnevelésben résztvevő tanulók

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportudvar kialakítás és a tornaterem sportburkolatának (sportparketta) kialakítása nem jelent semminemű kockázatot. A tornatermet a Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium és Kollégium jelenleg is fenntartja, a sportparketta kialakítása az üzemeltetésben többletköltséget nem fog okozni. A sportudvarnak szintén nincs
kockázati tényezője, mert üzemeltetése, karbantartása nem jár költséggel. Előnyei viszont a fentebb említett pontokban foglaltak alapján az iskolai tornaórákra, a
kosárlabda versenysportra és az edzésekre, mérkőzésekre fókuszálnak. A sport magas szintű infrastruktúrában végezhető, amely alapfeltétele a minőségi sportnak
és sok esetben a tömegsportnak is. A magas szintű infrastruktúra hasznosítása előnyösebb lehet bérlet keretében is, amely bevételt generálhat. Ez nemcsak külső
bérlet formájában jelentkezhet, hanem kosárlabda tornák szervezésében is. Egyszerre több helyszínen lehet mérkőzéseket játszani (akár B33, akár teljes pályás) ami
nagy előnyt jelent az időbeli lebonyolítás és a csapatok száma tekintetében. Ez a sportkomplexum, ami egyben Közös Tér is, a sport által egyén és
társadalomformáló, egységesítő szerepet is kaphat.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Technikai vezető

Felsőfokú

EKHO1

40

10

150 000 Ft

30 000 Ft

1 800 000 Ft

Sportszervező/Spotmunkatárs - edzők
munkáját segítő szervező és koordinátor

Felsőfokú

EKHO1

40

10

150 000 Ft

30 000 Ft

1 800 000 Ft

80

20

300 000 Ft

60 000 Ft

3 600 000 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció megnevezése

Indoklás

Technikai vezető

A partner egyesületekkel való kapcsolattartáshoz, megállapodások szervezéséhez, megkötéséhez, koordinálásához a
különböző korosztályok mérkőzéseinek és a kosárlabda tornák megszervezéséhez szükség van technikai vezetői
feladatok ellátására is.

Sportszervező/Spotmunkatárs edzők munkáját segítő szervező és
koordinátor

A három együttműködő szervezet munkájának koordinálása az edzések és a versenyek tekintetében. Szervezési
feladatok segítése. Szakmai munka koordinálása

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 772 589 Ft

18 274 Ft

36 548 Ft

1 827 411 Ft

1 827 411 Ft

3 636 548 Ft

3 654 822 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/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Videokamera

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Táblagép

db

1

160 000 Ft

160 000 Ft

360 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi
eszköz
megnevezése

Indoklás

Videokamera

A sportpályákon laptopokkal és tabletekkel dolgozó szakemberek a sport világában természetesnek számítanak. Ahogyan a könnyen
áttekinthető digitális rendszerek felváltják a körülményes papíralapúakat, az utánpótlás-egyesületek életében is nagyobb szerepet kaphatnak az
online és mobileszközök a mindennapos munka során

Táblagép

Lehetőséget biztosít a mérkőzések, gyakorlatok rögzített képanyagainak tárolására. A feltöltött videók feldolgozása. Az így kiegészített anyagok
ezután mind taktikai, mind sportoló mozgás elemzésére egyaránt alkalmasak.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

249 683 Ft

2 574 Ft

5 148 Ft

257 405 Ft

110 317 Ft

365 148 Ft

367 722 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

2017/18 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)

TEB

Sportudvar kialakítása

2018-04-01

2018-06-30

2018-06-30

37 695 854 Ft

TEF

Tornaterem burkolatának tervezett felújítása

2018-01-01

2018-06-30

2018-06-30

28 970 732 Ft
66 666 586 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Sportudvar kialakítása

3529
Miskolc
Fényi Gyula tér
2-12

13063

egyéb

: A sportudvar egy közel 30x20 méteres szabálytalan
téglalap alakú terület, ahol egy fix, régi
kosárlabdapalánk található. A pálya burkolata, sóderre
helyezett nem egyenletes gumikockák, amin jó idő
esetén két, közel B33-as méretű pályán lehet játszani. A
jelenlegi udvar a „grund-kosárlabdázásra” alkalmas, de
az iskola sportosztálya és a Jezsuita DSE a
megnövekedett edzésigényeinek nem megfelelő,
viszont ideális helyszín egy kültéri-pálya kialakításának,
ahol nemcsak edzéseket lehetne tartani, de
edzőmérkőzéseket is lehet játszani. A területe 30x22
méter lenne, amely 4 darab B33-as pályát foglal
magába. Viszont a terület közepén egy 28x15 méteres,
szabvány kosárlabda-pálya vonalazása is megtörténne.
Két fix és két mobil palánkkal. Ezáltal egy időben négy
B33-as pályán lehet edzéseket végezni (dobó, pozíciójáték, védekező és támadó variációk, stb.), illetve
bármikor egy szabvány kosárlabdapályán
edzőmérkőzés játszható, taktikai elemek
megvalósítása, fizikális vagy anaerob edzés, futás,
ingafutás, stb. végezhető. A pálya alépítményének
kialakításával a vízelvezetés is kialakításra fog kerülni, a
pálya lejtése megfelelő lesz annak, hogy a víz ne
jelentsen problémát eső után.

Tornaterem burkolatának tervezett
felújítása

3529
Miskolc
Fényi Gyula tér
2-12

13063

egyéb

: A tornaterem játékra alkalmas felülete a „beugrók
után” 31x18 méter, közel húsz éves zöld, fényes
gumiborítás. A világítás közel húsz éves fémhalogén
világítás. A tornaterem burkolata tornaórákra alkalmas,
de a régebbi fényes felületű zöld öntött gumi/műanyag
felület, kosárlabdázás közben tapad így
sérülésveszélyes. A sportosztályok, illetve az igazolt
sportolók, a kosárlabda edzéseket látogatók számára
szükséges sportparketta elhelyezése a padlón, mivel a
kosárlabdázásra nem a legmegfelelőbb a jelenlegi
burkolat, viszont elégséges egy körülbelül 4 cm
vastagságú sportparketta lerakása az alépítmény
megbontása nélkül. Ezen kívül a tornaterem falait tíz év
után szükséges egy egészségügyi, fehér festéssel
ellátni. A falak jó állapotban vannak, azokat vakolni nem
szükséges. A mára elavult világítás cseréje
energiahatékonyabb LED világításra a környezetünk
megóvása szempontjából előnyös. A tornaterem a
felújítást követően a tornaórákon kívül kizárólag a
kosárlabda céljait szolgálná, abban más sportág
(például kézilabda) nem kerülne lebonyolításra.

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

46 237 601 Ft

476 676 Ft

953 353 Ft

47 667 631 Ft

20 428 985
Ft

67 619 939 Ft

68 096 615 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

0

0

Nincs

U11

0

0

0

Nincs

U12

1

30

2

Országos

U14

4

24

2

Országos

U16

1

24

2

Országos

U18

1

20

2

Országos

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

7

98

8
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Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Megnevezés

Gyógyszer

Gyógyszer

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

csomag

1

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

100 000 Ft

100 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása
Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése

Indoklás

Gyógyszer

Hűsító krémek beszerzése egész évadra.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 550 100 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

100 000 Ft

Személyszállítási költségek

200 000 Ft

Nevezési költségek

200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 200 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

3 264 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

10 514 100 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

A Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése aljogcímen kosárlabdázóink feltétlen szükséges eszközeit tervezzük a
Benchmark szerint meghatározott módon. (Pl.: kosárlabda, jelzőmez, edzőtrikó, labdatartó háló)

Személyszállítási költségek

A szállítási költségek tartalmazzák a bajnokság vidéki mérkőzéseire, edzőtáborra történő szállítását, a Benchmarkban
meghatározott módon.

Nevezési költségek

A nevezési költségek tervezése során figyelembe vételre kerültek az MKOSZ Díjfizetési szabályzatának
iránymutatásai. A költségelem több utánpótlás korosztályos csapat vonatkozó kiadásait tartalmazza.

Rendezési, felkészítési, képzési
költségek

A rendezési, felkészítési, képzési költségek a hazai rendezésű mérkőzések költségeit foglalja magában (pl.:
játékvezetői díj).

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége

A felkészítéssel, edzőtáborozással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költségei a
bajnokságban meghatározott helyszíneken történő mérkőzéseken felmerülő szállás és étkezési költségeket, valamint
az edzőtáborozási költségeket foglalja magában a Benchmark szerint.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

A személyi jellegű kiadások tervezése a benchmarkban foglaltak alapján és a vonatkozó jogszabályok figyelembe
vétele mellett történt.

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)

9 433 514 Ft

97 253 Ft

194 505 Ft

9 725 272 Ft

1 080 586 Ft

10 708 605 Ft

10 805 858 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
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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 szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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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Versenyeztetés
2017/18 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

100 000 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

600 000 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

20 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

50 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

770 000 Ft

Indoklás
A tervezés során figyelembe vételre kerültek az MKOSZ Díjfizetési szabályzatának iránymutatásai. A költségelem több utánpótlás korosztályos csapat vonatkozó
kiadásait tartalmazza.

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

692 301 Ft

6 993 Ft

0 Ft

699 294 Ft

77 699 Ft

770 000 Ft

776 993 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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

36 548 Ft

36 548 Ft

18 274 Ft

54 822 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 148 Ft

5 148 Ft

2 574 Ft

7 722 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

953 353 Ft

953 353 Ft

476 676 Ft

1 430 029 Ft

Utánpótlás-nevelés

194 505 Ft

194 505 Ft

97 253 Ft

291 758 Ft

Összesen

1 189 554 Ft

1 784 331 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.

Utánpótlás-nevelés

A támogatási kérelem benyújtása, menedzselése, a szabályos felhasználás ellenőrzése, záró dokumentáció beadása és
ellenőrzése.
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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: Miskolc, 2017. 05. 02.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Molnár Attila Balázs (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 –
igazolt módon – 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 – igazolt módon – 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 az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);
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, amely
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 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 a jogszabályban meghatározott 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.
16. 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;
17. 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;
18. 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;
19. 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;
20. 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: Miskolc, 2017. 05. 02.
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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 Molnár Attila Balázs (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Jezsuita Diáksport Egyesület
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Jezsuita Diáksport Egyesület
(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: ..........

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: ..........

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: Miskolc, 2017. 05. 02.

..........................................................
aláírás
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1 Hivatásos 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.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Molnár Attila Balázs (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.

Miskolc, 2017. 05. 02.

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 nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával
– tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 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
Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Miskolc, 2017. 05. 02.
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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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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 10:04:20
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 10:04:43
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:08:16
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 14:52:13
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 11:55:57

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 11:56:48

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 11:57:23
Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 14:29:39
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 08:25:34
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:52:17
Feltöltés / Megtekintés

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

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

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-01 12:16:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 14:03:34
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:52:36
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-01 11:07:20
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Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 13:12:34
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 10:14:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 13:17:55
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-29 10:13:55
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 09:53:15

Kelt: Miskolc, 2017. 05. 02.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

3

4

33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

3

3

0%

Edzőtáborok száma

db

0

2

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

1

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0%

U18

fő

20

36

80%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

25

40

60%

U15

fő

0

0

0%

U14

28

38

36%

U13

0

0

0%

U12

20

20

0%

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

1 772 589 Ft

18 274 Ft

36 548 Ft

1 827 411 Ft

1 827 411 Ft

3 636 548 Ft

3 654 822 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

46 487 285 Ft

479 250 Ft

958 501 Ft

47 925 036 Ft

20 539 301 Ft

67 985 087 Ft

68 464 337 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

249 683 Ft

2 574 Ft

5 148 Ft

257 405 Ft

110 317 Ft

365 148 Ft

367 722 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

46 237 601 Ft

476 676 Ft

953 353 Ft

47 667 631 Ft

20 428 985 Ft

67 619 939 Ft

68 096 615 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 433 514 Ft

97 253 Ft

194 505 Ft

9 725 272 Ft

1 080 586 Ft

10 708 605 Ft

10 805 858 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

Versenyeztetés

692 301 Ft

6 993 Ft

0 Ft

699 294 Ft

77 699 Ft

770 000 Ft

776 993 Ft

Összesen

58 385 689 Ft

601 770 Ft

1 189 554 Ft

60 177 013 Ft

23 524 997 Ft

83 100 240 Ft

83 702 010 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-05-02 16:10

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (22 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1493718957.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2017-05-02 11:55:57) 9f52ac52286a263aece15d777618f2b80b11a94c299b6e6c90f49c7f0fd28de4
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)
alairasicimpeldanymolnarattilab_1493453083.pdf (Szerkesztés alatt, 554 Kb, 2017-04-29 10:04:43)
5865a94522f556503098ffc687543e00f82f7eb9744fcf45d2276dad706c6919
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
azelkeszultletesitmenyaltalterm_1493711595.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2017-05-02 09:53:15)
62e729bfa1b7acd4c7155cf4d853ceb7537d8a82076e25d0fb09f8c784137c29
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
aberuhazasfinanszirozasitervees_1493453666.docx (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-29 10:14:26)
07fd82f4849c1eaa283e0e7c39c1b0ce30c0f58a956ebb521ee4f6bc6e38b20c
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
azelkeszultletesitmenyhasznosita_1493453635.docx (Szerkesztés alatt, 53 Kb, 2017-04-29 10:13:55)
fad5ec614bd13a1421e3fa9a92de7d8a836a87c9d20b8690b9a245fed1a90a05
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
aberuhazasfenntartasahozszuksege_1493723875.docx (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2017-05-02 13:17:55)
70ccd7f605c626e6347c43e95c39d17b4b0b74f03ea8a2b722c2759df0944f3f
Egyéb dokumentumok
edzok_1493728179.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 14:29:39) 86aa467814c23cb7b7e8c2d11b76bee938ca0697caef6bc679bc2bb25e72d54c
kerelemreszletesleirasa_1493632271.docx (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2017-05-01 11:51:11)
465c5d348ad4e6ebc35f7570603a7d28b33573fa0bafb1ca5c07e8511441b966
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozattao_1493719008.pdf (Szerkesztés alatt, 545 Kb, 2017-05-02 11:56:48) 6d23e282b441f9c6247fdf1ca7935bb2d95b8a18eb771d4fa10186b0a64de0dd
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
nyilvantartohatosagigazolasa_1493453060.pdf (Szerkesztés alatt, 515 Kb, 2017-04-29 10:04:20)
381a42aff12f23dfeea18c341b1196a9571979ed283ddb417088ab25e5658038
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasiszolgaltatasidij-jez_1493729533.pdf (Szerkesztés alatt, 187 Kb, 2017-05-02 14:52:13)
c86dcd962becfee3946a80c3d23619080e433e38c8a23b645c2f8159a2e8d4ac
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoigazolas_1493708896.pdf (Szerkesztés alatt, 288 Kb, 2017-05-02 09:08:16) 4b8fc2f7f299139c4bc3ca2ba87112c040e0fcf887baea0fb60820142b6f2062
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1493719043.pdf (Szerkesztés alatt, 655 Kb, 2017-05-02 11:57:23) edb57799e4e21b40803000085f8cc4e20854e2790a430e44c4b92dcefeadfe13
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nemrelevans_1493711556.pdf (Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2017-05-02 09:52:36) f37aaf714383faaf8dd2c621c112095dd3a50c37d83443c93d40eb41423289a5
Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 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
onkormanyzatnyilatkozata_1493726614.pdf (Szerkesztés alatt, 240 Kb, 2017-05-02 14:03:34)
ba81a087b6c3a9c5d7183d514ef588e3d0c1ec127645f49573874ba8db1a59e3
nyilatkozatnemepitesiengedelyko_1493658110.pdf (Szerkesztés alatt, 557 Kb, 2017-05-01 19:01:50)
086b14dd7c0f3b4787c85cacd055c47b0cd0172a1003b7dd810a2e40f8d8aad5
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
nemrelevans_1493711537.pdf (Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2017-05-02 09:52:17) f37aaf714383faaf8dd2c621c112095dd3a50c37d83443c93d40eb41423289a5
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
130631_1493633774.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-01 12:16:14) 3e215a9f2c96a0af5919443b21c4a89298fe7a874d555ed55cf82e52fbabd714
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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
tulajdonosihozzajarulas_1493706334.pdf (Szerkesztés alatt, 489 Kb, 2017-05-02 08:25:34)
2bfd2c3ac4f95112edf360165867e63f05ef5faf92dec8d07db4218fcaff9731
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
teteleskoltsegvetesparkettacsere_1493629640.xls (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2017-05-01 11:07:20)
e6ed853c74a4370f0a2eacacf08a9e410f9605424a6b5caa871ebda04710b889
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
hianypotlasalkalmavalpotoljuk_1493723554.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2017-05-02 13:12:34)
5503afc602746411de1f35bc40ff3b42be6166eca1a07b6650d46047445e31b4
muszakikoncepciohozrajzok_1493713805.pdf (Szerkesztés alatt, 698 Kb, 2017-05-02 10:30:05)
7a7d22c9ad092fb770f31080d91aa79056df516ce9c3c1221b3f04fa6c233877
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