
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre Labdarúgó Szakosztály

A kérelmező szervezet rövidített neve  KHTK

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2966

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Megyei I. osztály  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19971926-1-03

Bankszámlaszám  11732071-21000926-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6100  Helység  Kiskunfélegyháza

Út / utca  Jókai u.  Házszám  54

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6100  Helység  Kiskunfélegyháza

Út / utca  Jókai u.  Házszám  54

Telefon  +36 76 430 266  Fax  +36 76 430 266

Honlap  www.khtk.gportal.hu  E-mail cím  imre.busa@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr.Sulyok Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  alelnök

Mobiltelefonszám  +36 30 965 78 40  E-mail cím  ugyvedi@sulyok.t-
online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Busa Imre +36 20 934 91 88 imre.busa@gmail.com

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Félegyházi Térségi Sportiskola
Nonprofit Kft.

6100
Kiskunfélegyháza
Kossuth u.
35

2015/16 szezonban a Félegyházi Térségi Sportiskola adja a KHTK kötelező utánpótlás csapatait,
szerződés szerint! A benyújtott kérelem NEM közös!
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 12,3 MFt 13 MFt 13 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2,9 MFt 3 MFt 2,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 21,5 MFt 29,1 MFt 24,8 MFt

Egyéb támogatás 5,3 MFt 6,5 MFt 4 MFt

Összesen 42 MFt 51,6 MFt 44,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 9,1 MFt 6,5 MFt 16 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,9 MFt 1 MFt 1 MFt

Anyagköltség 9,7 MFt 10 MFt 8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 21,8 MFt 23 MFt 21 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,2 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Összesen 42,7 MFt 42 MFt 47,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 13 MFt 22,1 MFt 20 MFt

Működési költségek (rezsi) 14 MFt 14 MFt 14 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 485 610 Ft 9 712 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 687 436 Ft 33 749 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 834 325 Ft 16 686 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Kiskunfélegyházán eddig két egyesület működött stabil labdarúgás utánpótlás bázissal. A Félegyházi Térségi Sportiskola és a Kiskunfélegyházi Honvéd Testezők
Köre. A Sportiskola és a KHTK vezetősége, valamint a Kiskunfélegyháza Város vezetése a jelenlegi idény során egyezségre jutott, így 2015 nyarán a két szervezet
egyesíti erőit, egy égisz alá vonva az egész labdarúgás utánpótlást Kiskunfélegyházán, így a 2015/16-os szezontól a Félegyházi Térségi Sportiskola lesz a város
egyetlen – és kizárólag – utánpótlás neveléssel foglalkozó szervezete. Az egyesülésnek első sorban finanszírozási okai vannak, valamint Kiskunfélegyháza város új
vezetősége ebben a formában sokkal többet hajlandó áldozni a város labdarúgására, az infrastruktúra fejlesztésre. Ennek értelmében a KHTK 2015 nyarától férfi
ágon kizárólag felnőtt labdarúgó csapatokat fog versenyeztetni, a szükséges utánpótlás csapatokat szerződés szerint a Félegyházi Térségi Sportiskola biztosítja
számunkra. A két előző esztendőhöz hasonlóan idén is legalább két felnőtt csapatot fog versenyeztetni egyesületünk. Utánpótlás fronton egyedül a női futsal marad a
KHTK berkein belül, akik U18-as korosztályban fognak versenyezni a 2015/16-os szezonban. Jelenleg még a 2014/15-ben megkezdett (és korábbi programok
folytatásaként megvalósulás alatt lévő) sportfejlesztési program keretein belül dolgozunk. Utánpótlás csapataink létszáma folyamatosan nő, igazolt utánpótlás korú
játékosaink száma jelenleg több mint 135 fő, akiknek nagy része rendszeresen látogatja szakembereink edzéseit és szerepel különböző utánpótlás bajnokságokban,
tornákon (Bozsik, megyei). A füves pályás foci mellett több korcsoportban is indultunk strandlabdarúgás illetve futsal bajnokságokban is, U14-es és U11-es csapatunk
is megyei döntőbe jutott a téli futsal tornák során. A megfelelő számú meccshelyzet biztosítása érdekében számos meghívásos tornán vettek részt csapataink.A
2014/15-ös szezonban megyei I. osztályban szereplő csapatunk - az előző két évhez hasonlóan - bajnokesélyes, az osztálylépéshez szükséges licenc kérelmet
beadtuk az MLSZ részére, a finanszírozás megvalósítási munkálatait elkezdtük, reméljük idén sikerrel járunk, és jövőre csatlakozhat csapatunk az NBIII
küzdelmeihez! Tartalékcsapatunk kiválóan szerepel a megyei II. osztályban: a bajnokság hajrájában dobogós helyezésért küzdhet. Felnőtt csapataink igyekeznek
beépíteni fiatal játékosokat! 

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

Egyesületünk nem tervez ingatlan beruházást, mivel saját ingatlannal nem rendelkezik. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2015.07.01 – 2016.06.30. Mivel a pályázati pénzek az elmúlt évek tapasztalatai alapján csak a szezon közepén folynak be kasszánkba, így költségeink pályázati
pénzekből történő fedezését csak 2016. januárjától tudjuk megkezdeni. Addig „előfinanszírozzuk” a költségeket saját erőből. Projektünket folyamatosan, a bajnoki
mérkőzések, edzések, edzőmeccsek időpontjainak megfelelően hajtjuk végre (bérezés, felszerelés vásárlás) 

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 tömegesítést az elmúlt években sikerült megvalósítanunk, viszont 2015 nyarától az utánpótlás nevelés egészét átadjuk a városi támogatással működő Félegyházi
Térségi Sportiskola Nonprofit Kft-nek, hogy egy égisz alatt legyen Kiskunfélegyháza Város labdarúgás utánpótlása. Ez a finanszírozási előnyök mellett lehetőséget ad
magasabb szintű, kontrolláltabb utánpótlás képzésre, ahol egy profi kiválasztási rendszer alapján lehet képezni a jövő labdarúgóit. Az "egyesülés" idővel a KHTK
felnőtt csapatainak is javára válhat, hiszen a végső elképzelésünk, hogy egy zömében helyi fiatalokra épülő, versenyképes felnőtt csapatot alakítsunk ki.
Tartalékcsapatunk pedig megfelelő játéklehetőséget biztosíthat azon játékosok számára, akiknek még fejlődniük kell a magasabb szintű játéktudás és -intelligencia
eléréséhez! A Félegyházi Térségi Sportiskolával szorosan együttműködve kívánjuk elérni, hogy megvalósíthassuk az MLSZ által is kiemelt projektként kezelt
tehetségkiválasztást. Tárgyalásokat folytatunk a Kecskeméti TE vezetőségével, melyeknek eredményeképpen létrejöhet egy kölcsönös együttműködés
Kiskunfélegyháza és Kecskemét városai között. A korábbi TAO pályázatok keretein belül megkezdett felnőtt csapatok felszerelés és eszköz beszerzéseit szeretnénk
folytatni, valamint az időközben leselejtezett egységeket pótolni. Vezető edzőinknek és segítőinknek személyi jellegű béreket szeretnénk fizetni, amelyeket eddig más
szponzori forrásokból finanszíroztunk. UP jogcímen női futsl U18-as csapatunk megfelelő körülményeit szeretnénk biztosítani! A versenyzéshez szükséges
terembérletek, személyszállítási költségek kifizetésével, felszerelések beszerzésével, valamint szakemberek bérének fizetésével! 

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

Akármennyire is az utánpótlást kell előtérbe helyezni (hiszen ez az alapja a későbbi felnőtt labdarúgásnak), a labdarúgást még mindig mindenhol a felnőtt csapatairól
ítélik meg. Az általunk is képviselt amatőr szinten a lokál patriotizmus vezethet elsősorban előre, vagyis hogy helyi focisták alkossák a helyi labdarúgó csapatot.
Hosszú távú célunk mindenképpen az, hogy versenyképes helyi fiatalokkal töltsük fel kereteinket, így helyileg nagyobb nézőszámot, szurkoló csoportot tudunk
kialakítani. Szeretnénk az egyes bajnoki mérkőzéseket családi rendezvényekké alakítani, ahol több száz ember tud hétvégén kikapcsolódni! Női futsalban szeretnénk
előrébb lépni, de első sorban az utánpótlásban tevékenykedni! Szoros együttműködést tervezünk Kiskunfélegyháza városának hírnevét öregbítő Astra női futsal
csapatával, a minél sikeresebb eredmények elérése érdekében.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

I. csapat vezetőedző Edző UEFA B Normál 80 12 23 954 Ft 6 707 Ft 367 933 Ft

II. csapat vezetőedző Edző UEFA B Normál 60 12 15 970 Ft 4 472 Ft 245 299 Ft

Technikai vezető Egyéb Nem
releváns

Normál 100 12 12 776 Ft 3 577 Ft 196 239 Ft

Szertáros, mosónő Egyéb Nem
releváns

Normál 80 12 9 582 Ft 2 683 Ft 147 180 Ft

320 48 62 282 Ft 17 439 Ft 956 652 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

I. csapat
vezetőedző

Megyei I. osztályban lévő csapatunk jó eséllyel pályázik arra, hogy a 2015/16-os szezonban az NBIII küzdelmeihez csatlakozzon. Amennyiben
ez mégsem történik meg, akkor is szeretnénk megtartani jelenlegi NB I-es múlttal rendelkező vezetőedzőnket!

II. csapat
vezetőedző

Tartalékcsapatunk vezetőedzői pozíciója nagyon fontos, hiszen a helyi utánpótlásból érkező játékosokkal ő szoktatja meg a felnőtt csapat
légkörét, ő építi be őket a csapatba, ő gondoskodik arról, hogy töretlen legyen fejlődésük!

Technikai
vezető

A mindennapos teendőket végzi: busz rendelés, adminisztráció, egyeztetés a rivális csapatokkal, megyei értekezleteken való részvétel,
marketing, szponzoráció szervezése, a csapatok közösségi életének szervezése.

Szertáros,
mosónő

Feladatai: - mezek összekészítése, mosása - edzés felszerelések összekészítése, mosása - szertár karbantartása, adminisztráció

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

471 042 Ft 4 856 Ft 9 712 Ft 485 610 Ft 485 610 Ft 966 364 Ft 971 220 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

TV db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelések Stoplis cipő db 30 20 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelések Terem cipő db 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelések Sportszár pár 40 2 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelések Mérkőzés mez+nadrág szett 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelések Labda edzésre db 50 10 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelések Labda mérkőzésre db 6 30 000 Ft 180 000 Ft

Sportfelszerelések Póló db 40 5 000 Ft 200 000 Ft

2 360 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

TV A beszerezni kívánt technikai eszköz által lehetőség nyílik szakmai anyagok, oktató filmek alkalmazására, a technikai és elméleti
képzés megvalósítására.

Stoplis cipő Az edzésekhez és a mérkőzésekhez megfelelő minőségű sporteszközök, sportfelszerelések szükségesek.

Terem cipő Az edzésekhez és a mérkőzésekhez megfelelő minőségű sporteszközök, sportfelszerelések szükségesek.

Sportszár Az edzésekhez és a mérkőzésekhez megfelelő minőségű sporteszközök, sportfelszerelések szükségesek. A felszerelések közül
a leggyorsabban elhasználódó darabok!

Mérkőzés mez+nadrág Az edzésekhez és a mérkőzésekhez megfelelő minőségű sporteszközök, sportfelszerelések szükségesek.

Labda edzésre Az edzésekhez és a mérkőzésekhez megfelelő minőségű sporteszközök, sportfelszerelések szükségesek.

Labda mérkőzésre Az edzésekhez és a mérkőzésekhez megfelelő minőségű sporteszközök, sportfelszerelések szükségesek.

Póló Az edzésekhez és a mérkőzésekhez megfelelő minőségű sporteszközök, sportfelszerelések szükségesek.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

1 636 813 Ft 16 874 Ft 33 749 Ft 1 687 436 Ft 723 187 Ft 2 393 749 Ft 2 410 623 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

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

0 Ft

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

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

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszá
m

Csapat szintje
14/15

Csapat szintje
15/16

Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi U13 22 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi Félegyházi Térségi Sportiskolába átigazol
mindenki

U11 Bozsik egyesületi U11 26 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi Félegyházi Térségi Sportiskolába átigazol
mindenki

U9 Bozsik egyesületi U9 16 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi Félegyházi Térségi Sportiskolába átigazol
mindenki

U7 Bozsik egyesületi U7 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi Félegyházi Térségi Sportiskolába átigazol
mindenki

U21 KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK
U21

22 egyéb ffi UP egyéb ffi UP Félegyházi Térségi Sportiskolába átigazol
mindenki

U17 KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK
U17

20 egyéb ffi UP egyéb ffi UP Félegyházi Térségi Sportiskolába átigazol
mindenki

U14 KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK
U14

20 egyéb ffi UP egyéb ffi UP Félegyházi Térségi Sportiskolába átigazol
mindenki

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszá
m

Csapat szintje
14/15

Csapat szintje
15/16

Megjegyzés

U13 KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK - A
U13

12 egyéb futsal UP egyéb futsal UP Félegyházi Térségi Sportiskolába átigazol
mindenki

U13 KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK - B
U13

12 egyéb futsal UP egyéb futsal UP Félegyházi Térségi Sportiskolába átigazol
mindenki

U11 KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK - A
U11

10 egyéb futsal UP egyéb futsal UP Félegyházi Térségi Sportiskolába átigazol
mindenki

U11 KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK - B
U11

10 egyéb futsal UP egyéb futsal UP Félegyházi Térségi Sportiskolába átigazol
mindenki

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U17 KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK U17 16 országos női futsal UP országos női futsal UP Előreláthatólag jövőre U18 lesz

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U18 KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK U17 15 országos női futsal UP

Tehetségbónusz táblázat

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

be/SFP-08508/2015/MLSZ

2015-12-18 15:36 12 / 24



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés Melegítő alsó/felső szett 15 2 395 Ft 35 925 Ft

Sportfelszerelés Póló db 15 798 Ft 11 970 Ft

Sportfelszerelés Mez alsó/felső szett 15 1 597 Ft 23 955 Ft

Sportfelszerelés Sportszár pár 30 319 Ft 9 570 Ft

Sportfelszerelés Labda edzésre db 15 1 597 Ft 23 955 Ft

Sportfelszerelés Meccslabda db 3 3 194 Ft 9 582 Ft

Sportfelszerelés Teremcipő pár 15 2 395 Ft 35 925 Ft

Sportfelszerelés Kapus mez/nadrág szett 1 2 395 Ft 2 395 Ft

Sportfelszerelés Kapus kesztyű pár 1 2 395 Ft 2 395 Ft

Sportfelszerelés Megkülönböztető trikó db 10 399 Ft 3 990 Ft

Sporteszköz Mágneses kézi taktikai tábla db 1 1 597 Ft 1 597 Ft

Sportfelszerelés Felszerelés tartó táska (csapat méret) db 2 1 597 Ft 3 194 Ft

Sportfelszerelés Táska edzéshez (játékos méret) db 15 1 198 Ft 17 970 Ft

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

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

Gyógyszer Orvosi táska (felszerelt) szett 1 6 388 Ft 6 388 Ft

Gyógyszer Fagyasztó spray db 4 319 Ft 1 276 Ft

Gyógyszer Bemelegítő krém db 10 240 Ft 2 400 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma / h
ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Constantinum Sportcsarnok Sportcsarnok 798 Ft 5 10 39 900 Ft

KÉSZ Városi Sportcsarnok Sportcsarnok 798 Ft 5 10 39 900 Ft

Kossuth Lajos Szakmunkásképző
tornaterme

Sportcsarnok 479 Ft 5 10 23 950 Ft

Mezőgazdasági Szakközépiskola
tornaterme

Sportcsarnok 479 Ft 5 10 23 950 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Constantinum Sportcsarnok Heti két edzést akarunk tartani, valamint a futsal bajnoki rendszerben szeretnénk több hazai rendezésű fordulót szervezni! Ezt
nem tudjuk csak egy létesítményben lebonyolítani, helyhiány miatt!

KÉSZ Városi Sportcsarnok Heti két edzést akarunk tartani, valamint a futsal bajnoki rendszerben szeretnénk több hazai rendezésű fordulót szervezni! Ezt
nem tudjuk csak egy létesítményben lebonyolítani, helyhiány miatt!

Kossuth Lajos
Szakmunkásképző
tornaterme

Heti két edzést akarunk tartani, valamint a futsal bajnoki rendszerben szeretnénk több hazai rendezésű fordulót szervezni! Ezt
nem tudjuk csak egy létesítményben lebonyolítani, helyhiány miatt!
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2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Mezőgazdasági
Szakközépiskola tornaterme

Heti két edzést akarunk tartani, valamint a futsal bajnoki rendszerben szeretnénk több hazai rendezésű fordulót szervezni! Ezt
nem tudjuk csak egy létesítményben lebonyolítani, helyhiány miatt!

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Egyéb 107073 Normál 60 12 7 985 Ft 2 236 Ft 122 650 Ft

Edző 8153 Normál 60 12 11 179 Ft 3 130 Ft 171 709 Ft

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

Pozíció megnevezése Indoklás

107073 Technikai vezető, besegítő edző

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

8153 Egyéb U18 6 15

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 182 423 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 10 064 Ft

Személyszállítási költségek 239 544 Ft

Nevezési költségek 15 970 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 31 939 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 127 700 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 294 359 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 901 999 Ft

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

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

809 296 Ft 8 343 Ft 16 686 Ft 834 325 Ft 92 703 Ft 918 685 Ft 927 028 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

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

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

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

be/SFP-08508/2015/MLSZ

2015-12-18 15:36 15 / 24



Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

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

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 9 712 Ft 9 712 Ft 4 856 Ft 14 568 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

33 749 Ft 33 749 Ft 16 874 Ft 50 623 Ft

Utánpótlás-nevelés 16 686 Ft 16 687 Ft 8 343 Ft 25 029 Ft

Összesen 60 147 Ft  90 221 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 nyomonkövetését, 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 nyomonkövetését, 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 nyomonkövetését, 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, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2015. 12. 18.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr.Sulyok Miklós (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

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

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

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2015. 12. 18.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 12:47:32

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 12:47:49

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-21 17:41:57

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 20:48:32

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 18:21:06

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 18:20:59

Fájlok száma: 0

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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2015. 12. 18.
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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 12 14 17%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 12 13 8%

Edzőtáborok száma db 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 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%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 471 042 Ft 4 856 Ft 9 712 Ft 485 610 Ft 485 610 Ft 966 364 Ft 971 220 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 1 636 813 Ft 16 874 Ft 33 749 Ft 1 687 436 Ft 723 187 Ft 2 393 749 Ft 2 410 623 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 636 813 Ft 16 874 Ft 33 749 Ft 1 687 436 Ft 723 187 Ft 2 393 749 Ft 2 410 623 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

809 296 Ft 8 343 Ft 16 686 Ft 834 325 Ft 92 703 Ft 918 685 Ft 927 028 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 2 917 151 Ft 30 073 Ft 60 147 Ft 3 007 371 Ft 1 301 500 Ft 4 278 798 Ft 4 308 871 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 darab)

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

khtk_alairasicimpeldany_1430218069.pdf Szerkesztés alatt, 516 Kb, 2015-04-28 12:47:49)
01283365bf7fc4ad3ba9a61f9fd67441bb46bf92e671d137db04be2d21421d97

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

birosagikivonat_1oldal_1430218025.jpg Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-28 12:47:05)
1243870b1131ea3ffec68ea7753a233b29ece24a5dfde629fe72ab991931f650

birosagikivonat_2oldal_1430218052.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-28 12:47:32)
3da1849d92f573f5eebb4f163bfe15b1d772f0c948db4218da819e037031bbbe

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

tao20152016igazgatasidijutalas_1430246912.pdf Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2015-04-28 20:48:32)
d9666314e4ed0576a244febe930a868e7d607ce878ca29d90872c709db865394

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

honved-lekerdezes_1429630917.pdf Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2015-04-21 17:41:57) 1af65eed0f59d1ec84016d5fb2d8d289c6d40c38084faa8c69ece1b12637350f

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

doc_1430238066.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 18:21:06) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

doc_1430238059.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-28 18:20:59) 1a75fa6f355cf4e0a59ad7dda918633f64e3ea023cc43522418421ff5ce4c7e9
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