
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő

A kérelmező szervezet rövidített neve  ASR Gázgyár

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nincs visszaigénylés

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  2680

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Megyei I. osztály  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

 Nincs

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18106228-1-41

Bankszámlaszám  12010374-01414068-00100005

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

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  1038  Város  Budapest

Közterület neve  Mező  Közterület jellege  út

Házszám  7  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  1038  Város  Budapest

Közterület neve  Mező  Közterület jellege  út

Házszám  7  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 456 13 17  Fax  

Honlap  www.asrgazgyar.fw.hu  E-mail cím  asr.gazgyar@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Mankó Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  szakosztályvezető

Mobiltelefonszám  +36 30 456 13 17  E-mail cím  ferenc.manko@gsk.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Mankó Ferenc +36 30 456 13 17 ferenc.manko@gsk.com

2017/18 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.

Panoráma Sportközpont Nagy mf.p 1023
Budapest
Kolozsvári Tamás ut
1

14943/23 90x50m Bérelt 36 21 000 Ft 4

Panoráma Spotközpont Kicsi mf.p. 1023
Budapest
Kolozsvári Tamás ut
1

14943/23 50x20m Bérelt 12 14 000 Ft 5

Pais Desző Ált. Iskola Edzőcs. 1038
Budapest
Pais Dezső tér
1

N/A N/A Bérelt 36 6 000 Ft 5

Zipernowsky Dezső Ált. Iskola Edzőcs. 1039
Budapest
Zipernowsky utca
1-3

N/A N/A Bérelt 36 6 000 Ft 5

3,ker. TVE Sporttelep Nagy mf.p 1037
Budapest
Kalap utca
1-3

N/A 90x50m Bérelt 24 21 000 Ft 5
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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 4 MFt 4 MFt 5 MFt

Állami támogatás 0,3 MFt 0,3 MFt 0,3 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3,6 MFt 3,9 MFt 3,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 19,2 MFt 33,5 MFt 45 MFt

Egyéb támogatás 20 MFt 20 MFt 20 MFt

Összesen 47,1 MFt 61,7 MFt 74,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 7,5 MFt 7,5 MFt 7,5 MFt

Működési költségek (rezsi) 5 MFt 5 MFt 5 MFt

Anyagköltség 1,5 MFt 1,5 MFt 1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 11 MFt 11 MFt 11 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 22,1 MFt 36,7 MFt 49,2 MFt

Összesen 47,1 MFt 61,7 MFt 74,2 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 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

3 269 068 Ft 65 381 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

11 352 140 Ft 227 043 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 9 294 884 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő (ASR) sportegyesület 1990-ben létrehozott, 2001. óta utánpótlás-nevelő klubként működő sportegyesület volt. Korábban a Keve utcai iskolában, majd
együttműködési szerződés keretein belül a Külker SC bázisán, az elmúlt 7 évben pedig a Gázművek MTE sporttelepén tevékenykedett. Az ASR által biztosított utánpótláskorú csapatok – már,
mint Gázművek – kétszer megnyerték, egyszer pedig II. helyet szereztek a Budapesti Labdarúgó Szövetség korosztályos bajnokságaiban. A korábbi játékosok közül két lány válogatott lett az
U17-es korosztályban, a fiúk közül pedig van, aki I. osztályú klub korosztályos csapatának tagja, vagy akadémista. A Gázművek MTE sportegyesület labdarúgó szakosztálya hosszú évtizedekig
használta a Budapest Főváros tulajdonában álló, III. kerületben a 1031 Budapest Sujtás u. 2-4. szám alatt található Gázművek sporttelepet. A GMTE működését korábban a Főgáz Zrt.
biztosította, de a vállalat úgy döntött, hogy 2012. július 1-jétől nem finanszírozza tovább a labdarúgó szakosztály működését. Az ASR azért, hogy ne szűnjön meg a több mint 120 gyermek és
fiatal sportolási lehetősége, melynek nagyobb részét már eleve az ASR adta a GMTE részére, 2013. július 1-jétől pedig az ASR Sportegyesület átvette a GMTE labdarúgó szakosztály indulási
jogait, játékosait, sporttelepét. Az ASR célja, hogy a bajnokságban ASR Gázgyár néven induló csapatain keresztül egyrészt megőrizze azokat az értékeket és hagyományokat, amelyek a
Gázművek MTE sportegyesületet az elmúlt hosszú évtizedek alatt jellemezték, másrészt kiterjessze az ASR „Tarts Velünk!” utánpótlás koncepciójának értékeit a klubra, így a családias
hangulatot, a sajátos, oldott légkörű nevelési és a képzési elvárásokat, a gyermekekre nehezedő túlzott elvárások nélkül. Sporttelepünk nagyméretű, füves labdarúgópályája Budapest egyik
legjobb minőségű pályája. A füves pálya minőségének megőrzése érdekében több sportlétesítményben bérelünk műfüves borítású pályákat edzés céljára az utánpótlás csapatainknak.
Földrajzi közelsége okán elsősorban az II.kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. által üzemeltetett Panoráma Sportközpont (II.ker. Kolozsvári T. u.) nagyméretű műfüves pályáját
béreljük felkészülésre, jellemzően a téli és tavaszi időszakban. A terem bérleteket a kerület iskoláiban oldjuk meg. Utánpótlásedzőink magas szintű szakmai végzettséggel rendelkeznek
elsősorban UEFA A, UEFA B, és MLSZ D licenccel. 

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

1.Gyepszőnyeg rekultiváció Az utánpótlás és a felnőtt/öregfiúk/old boys csapatok ugyanazt az egy pályát használják edzésekre és mérkőzésekre. A sportpálya minőségének megőrzése,
javítása érdekében az alábbi felújítási feladatokat kell végrehajtani a sportpályán: Preventív permetezés gombabetegségekre, Lélegeztetés, levegőztetés, Kvarchomokkiszórás, Lyuggatás-
perforálás, 2.Gyepcsere a kikopott felületeken (kb. 1 000m2) 3.Könnyűszerkezetes lelátó építés: a sportpálya Duna felőli oldalán rossz állapotú betonozott lelátó volt,a mely elbontásra került. A
lelátó elbontása után megüresedő terület egy részén, a felezővonal magasságában a mai kor követelményeinek megfelelő könnyűszerkezetes vázszerkezetű, műanyag ülőhelyes lelátó kerül
kialakításra 200 fő befogadására. 4.Kisméretű (Grund) műfüves labdarúgópálya kialakítás Az egyesület Bozsikos és UP korosztályainak csak az egyetlen füves nagypálya áll rendelkezésre
edzésre és mérkőzésekre. Időjárási okok miatt csak áprilistól októberig használható jelenleg a sporttelep, utána pályákat kell bérelni a gyerekeknek. Ezen problémán segítene a következő
fejlesztés. A régi lelátó elbontása után megüresedő terület Záhony utca felé eső részében egy grundméretű 10x20m-es műfüves pályát alakítunk ki. Ezeken a részeken lesz lehetősége az UP
és Bozsikos csapatoknak edzésre. Műfüves borítást, teljes körbe palánkozást, labdafogó hálót, ill. világítást kapnak a területek. A kialakítás az MLSZ pályaépítési programjában leírtak szerint
(Műszaki leírás Grund méretű 12x24m műfüves futballpálya) végezzük. 50mm szálhosszúságu műfű, kvarchomok és színezett gumi-granulátum feltöltéssel, labdafogó háló és palánk, világítás
(kb.200 lux) kialakításával. 5. Hangosítást építünk a nézők jobb kiszolgálása érdekében, 6.A pályázaton elnyert teqball asztal telepítéséhez öntött műgumi burkolatos területet alakítunk ki kb.
100m2 felületen. Ezen fejlesztések nélkül a pálya fokozatosan leépül. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az időterv összeállításánál figyelembe vettük: • Időjárási körülmények • Pálya sportolási célú használatának biztosítása • Pénzügyi források rendelkezésre állása Ennek megfelelően a
beruházás teljes átfutási ideje a pénzügyi források rendelkezésre állásától: max. 6 hónap. 

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

Sportfejlesztési Tervünkben folytatjuk a még Gázművek MTE néven elindított programot, szorosan együttműködve az MLSZ és a Budapesti Igazgatóság szakmai irányelveivel, elvárásaival.
Legfontosabb célunk elindítani „Kis Magyar Labdarúgó Műhely” programunkat, melynek keretében fokozatosan fel akarjuk tölteni az utánpótlás csapatokat, hogy a felnőtt keret mellett minden
páratlan évfolyamban legyen korosztályos csapat U7, U9 stb. U18-ig, hogy az utánpótlás teljes volumenét átfogó bázist alakítsunk ki. A sporttelep adottságai miatt (egy db jó minőségű füves
pálya) a minőségre és nem a mennyiségre fókuszálva. Célunk, egy családias klubmodell kialakítása, elsősorban környékbeli budapesti, III. kerületi gyermekekből, fiatalokból álló csapatok
révén. Csapataink számára biztosítjuk az egységes megjelenést a szerelések tekintetében, a korosztálynak megfelelő edzés kiegészítő eszközöket illetve labdákat. Elvünk, hogy csak a
futballra, a képzésre és a játékra kelljen figyelnie a kis futballistáknak. Szokják meg a rendet, a rendezettséget, a szabályokba nőjenek bele. Nemcsak a magas szintű szakembereket biztosítjuk
(edző, kapusedző), hanem a kötelező sportorvosi szűrésen túl biztosítjuk egyéni személyre szabott konzultáció lehetőségét képzett sportorvossal, illetve az esetleges sérüléseket követő
rehabilitáció idejét is csökkentjük a sérülések azonnali szakellátásának megkezdésével, fizikoterapeuta és gyúró alkalmazásával. Sportszakembereink számát, képzettségét növelni tudtuk az
elmúlt két évben, mert a korábbi társadalmi munka helyett szerény majd versenyképesebb mértékű díjazást tudtunk biztosítani számukra. Így magasabb képzettségű, nagyobb felkészültséggel
rendelkező edzőket tudtunk a klubhoz csábítani. Hisszük, hogyha az edzők elégedettebbek, az általuk végzett munka is magasabb színvonalú lesz. 

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

Fontosnak tartjuk, minél szélesebb körben megszerettetni a futballt, és vonzóvá tenni a gyerekek, a szülők, sportolni vágyó felnőttek számára egyaránt. A klubhoz való kötődést, a csapathoz
való tartozás kiemelésével segítjük elő. Tisztában vagyunk vele, hogy nyugodt sportteljesítményt csak a család-iskola- klub együttműködésével tudunk biztosítani. Fontosnak tartjuk az
egészséges életmódra nevelést, a drog, alkohol és dohányzás prevenciót. Nyári edzőtáborok megtartásával képezzük, neveljük játékosainkat, az edzőtáborok helyszínének kiválasztásánál
fontos szempont a nyugodt, „biztonságos” környezet. Ezek az edzőtáborok egyben közösségépítő táborok is, mert futballfilozófiánk szerint hosszú távon az egyesület jövőjét a saját nevelésű
játékosok jelentik. Jelenleg a felnőtt csapatunk keretében több mint 10 saját nevelésű, játékos van. Edzőinket is úgy válogatjuk ki, hogy a szakmai tudás mellett emberi, sportemberi
tulajdonságaik is kimagaslóak legyenek. Nekik kell példát mutatni a gyerekeknek, fiataloknak, ezért nem dohányzó kulturált viselkedésű szakemberekből alakítjuk ki a szakmai stábokat.
Terveink között szerepel több helyi és környékbeli iskolát bevonni a toborzási és előkészítő programokba, hogy a tömegesítést, mint alapvető célt minél hatékonyabban elvégezhessük.
Tervünk, hogy 2 éven belül, minden páratlan évfolyamban U7-től U18-ig tudjunk csapatot indítani a különböző bajnokságokban. Továbbra is kiemelt célunk, hogy a családok nehéz gazdasági
helyzetére való tekintettel a szülők terheit alacsonyan tartsuk – a környéken a mi egyesületünkben a legalacsonyabb a tagdíj és a szülőket nem terheljük egyéb befizetésekkel sem. Nem
engedjük meg továbbra sem, hogy anyagi okok miatt egyetlen gyerek is kimaradjon a képzésből.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 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)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályakarbantartó gép fűnyírótraktor tartozékkal db 1 1 900 000 Ft 1 900 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz hordágy db 2 44 213 Ft 88 426 Ft

Pályakarbantartó gép pályavonalzó kocsi db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Pályakarbantartó gép fűkasza db 1 199 000 Ft 199 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz egészségügyi láda feltöltve db 2 18 000 Ft 36 000 Ft

Pályatartozék cserepad (nem beépített) db 2 315 000 Ft 630 000 Ft

Pályatartozék eredményjelző (nem beépített) db 1 1 015 000 Ft 1 015 000 Ft

Sporteszköz labda db 50 8 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz rúgófal db 3 20 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz kapu 2x1 méter db 2 17 000 Ft 34 000 Ft

Sporteszköz kapuháló 2x1 méter db 2 4 800 Ft 9 600 Ft

4 572 026 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

fűnyírótraktor tartozékkal Egyesületünk füves pályájának nyírását ráülős fűnyíró traktorral végezzük. A jelenlegi üzembiztonsága gyenge, többször felmondta a szolgálatot.
Nagyfelújítása gazdaságtalan. A csatolt ajánlat szerint (TE-nem_ing01).

hordágy A hordágy a mérkőzések kötelező felszerelése, továbbá kritikus életmentő eszköz. A jelenlegi hordágy vászon fekvőfelülete elhasadt, használata
balesetveszélyes. A csatolt ajánlat szerint (TE-nem_ing02).

pályavonalzó kocsi A régi mészporos vonalazó elavult, javítása nem lehetséges. A fű kímélése céljából technológiai váltást szeretnénk, folyadékalapú, fújós típusú
vonalazó berendezést vásárolunk.A csatolt ajánlat szerint (TE-nem_ing03).

fűkasza A sporttelepen belül ill. a közterületi határokon kívül a traktorral nem elérhető területek gondozását motoros kaszával lehet megoldani. Az eddig nem
gondozott területek rendszeres nyírása a létesítmény kinézetét nagymértékben javítani fogja. A csatolt ajánlat szerint (TE-nem_ing04).

egészségügyi láda feltöltve Az egészségügyi láda a mérkőzések kötelező felszerelése, továbbá kritikus életmentő eszköz. Egyesületünk 1db nagyon régi ládával rendelkezik, ami
súlyos kockázat.

cserepad (nem beépített) A fixen telepített kispadok férőhelyszáma nem felel meg az előírásoknak, a bővítés segítségével elérjük a minimális férőhely követelményt. A csatolt
ajánlat szerint (TE-nem_ing06).

eredményjelző (nem beépített) Az infrastrukturális követelmények teljesítéséhez egy eredményjelzőt szeretnénk telepíteni. A csatolt ajánlat szerint (TE-nem_ing07).

labda Edzőlabdákat kell vásárolnunk az amortizáció pótlására.

rúgófal A Bozsikos korcsoportok részére az edzések színesítésére speciális gyerek mobil rógófalakat szeretnénk használni.Tipusa:Ball-E-Wall 1

kapu 2x1 méter A Bozsikos korcsoportok részére a tönkrement kapuk cseréjére.

kapuháló 2x1 méter Az ujonnan vásárolandó kapukhoz háló.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

3 170 997 Ft 32 691 Ft 65 381 Ft 3 269 068 Ft 1 401 029 Ft 4 637 407 Ft 4 670 098 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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)

Pályafelújítás élőfüves nagypálya felújítása 2017-07-01 2018-06-30 2018-06-30 7 425 690 Ft

Pályafelújítás élőfüves nagypálya felújítása 2018-05-28 2018-06-30 2018-06-30 2 956 560 Ft

Pálya-
infrastr. bőv.

lelátó építése 2017-11-01 2017-11-30 2017-11-30 5 494 528 Ft

15 876 778 Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

élőfüves nagypálya felújítása Pálya felújítás: Az utánpótlás és a felnőtt csapatok ugyanazt az egy pályát használják edzésekre és mérkőzésekre. A sportpálya minőségének
megőrzése, javítása érdekében a gyepfelújítás 3. ütemét kell végrehajtani a sportpályán: Preventív permetezés gombabetegségekre, Lélegeztetés,
Levegőztetés Kvarchomokkiszórás, Lyuggatás-perforálás, Topdressing, Műtrágyázás, Felülvetés az egész pályán. Az ismertetett program 2017.
Július 1-2018. Június 30 időszakot fedi le. Lásd csatolt árajánlatot (TE-ing01). A tevékenység nem építési engedélyköteles. TE-ing01_pályafelújítás

élőfüves nagypálya felújítása A kikopott gyepszőnyeg cseréje 1 000 m2-en: A munka folyamatok megnevezése: gyepszőnyeg felvágás,lehordás, elszálítással 1000 m2 talaj javitó
anyagok felhordása és berotálása 1 tonna Finom tereprendezés 1000 m2 gyökeresedés szerkentő trágya Cornusol 18 100g/m2 1000 m2
Gyepszönyeg szállítás 1 Gyepszőnyeg 1,2m széles 15m hoszzú tekercs (strapabíró Poa pratensis túlsúlyos keverékből), lerakással, beöntözéssel,
hengereléssel 1000 m2 TE-ing02_gyepszőnyeg csere

lelátó építése Lelátó építés: A sportpálya nem rendelkezik ülőhelyes lelátóval. A 2016-17 TAO forrás terhére a régi balesetveszélyes beton lelátó elbontásra került
és kialakításra került a tereprendezés és a fogadószerkezet az új lelátók számára. Ebben a fázisban telepítésre keról a TOP-STAND márkájú mobil
lelátó 208 ülőhellyel. TE-ing05_tribün

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Pályafelújítás élőfüves nagypálya
felújítása

Nagy f.p. 1031
Budapest
Sújtás utca
2-4

19341/14 Pályaméret 110x72 Egyéb

Pályafelújítás élőfüves nagypálya
felújítása

Nagy f.p. 1031
Budapest
Sújtás utca
2-4

19341/14 Pályaméret 110x72 Egyéb

Pálya-infrastr.
bőv.

lelátó építése Nagy f.p. 1031
Budapest
Sújtás utca 
2-4

19341/14 kapacitás(fő) 208 Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2017/18 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

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

Nem

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 11 011 575 Ft 113 521 Ft 227 043 Ft 11 352 140 Ft 4 865 203 Ft 16 103 821 Ft 16 217 342 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U9 ASR Gázgyár U9 U9 18 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U7 ASR Gázgyár U7 U7 10 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U19 ASR Gázgyár-PILE-Szántó U19 18 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U16 ASR GÁZGYÁR U16 0 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Inaktív

U14 ASR GÁZGYÁR U14 0 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Inaktív

U13 ASR Gázgyár U13 U13 16 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

U11 ASR Gázgyár U11 U11 10 Bozsik Egyesületi Program Bozsik Egyesületi Program Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

U17 ASR Gázgyár U17 18 Egyéb bajnokság Aktív

U15 ASR Gázgyár U15 18 Egyéb bajnokság Aktív

U11 ASR Gázgyár U11 10 Egyéb bajnokság Aktív

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

463464 PURÁS BENCE BENEDEK JOBSFORWARD KFT. 2016.07.27. 15%

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFP-16865/2017/MLSZ

2017-10-09 14:42 12 / 28



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

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

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

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

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 17/18 Megjegyzés Státusz

be/SFP-16865/2017/MLSZ

2017-10-09 14:42 14 / 28



Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz labda db 60 8 000 Ft 480 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 24 9 000 Ft 216 000 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű pár 20 7 000 Ft 140 000 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 40 16 000 Ft 640 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 99 1 300 Ft 128 700 Ft

Sportfelszerelés jelölőmez db 30 1 200 Ft 36 000 Ft

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

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

Gyógyszer sportkrém db 50 2 000 Ft 100 000 Ft

Gyógyszer jégakku db 5 1 000 Ft 5 000 Ft

Gyógyszer jégzselé db 10 2 000 Ft 20 000 Ft

Gyógyszer egészségügyi láda feltöltve db 1 18 000 Ft 18 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Panoráma Sportközpont Műfüves pálya 21 000 Ft 20 3 1 260 000 Ft

Panoráma Sportközpont Műfüves pálya 14 000 Ft 8 3 336 000 Ft

Pais D. Ált. Isk. Sportcsarnok 6 000 Ft 20 5 600 000 Ft

Zipernowsky D. Ált. Isk. Sportcsarnok 6 000 Ft 10 5 300 000 Ft

3.ker.TVE Sporttelep Műfüves pálya 21 000 Ft 5 3 315 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Panoráma
Sportközpont

Ezen a nagypályás, világítással ellátott műfüves sporttelepen az U13-18 csapat edzései folynak. A késő őszi - téli -kora tavaszi időszakban, csapatonként heti 3
alkalommal 1,5 órás edzések kerülnek itt lebonyolításra.Ezen időszakban az egyesület füves pályája időjárási okok miatt már nem használható.Műfüves pályabérlés nélkül
nem tudnánk edzéseket tartani.

Panoráma
Sportközpont

Ezen a kispályás, fedett sátras világítással ellátott műfüves pályán az U13-18 csapat edzései folynak. A késő őszi - téli -kora tavaszi időszakban, csapatonként heti 3
alkalommal 1,5 órás edzések kerülnek itt lebonyolításra.Ezen időszakban az egyesület füves pályája időjárási okok miatt már nem használható.Műfüves pályabérlés nélkül
nem tudnánk edzéseket tartani.

Pais D. Ált.
Isk.

Az általános iskola tornatermében az U7 és U9 csapatok edzései folynak. A késő őszi - téli -kora tavaszi időszakban, heti 3 alkalommal 1,5 órás edzések kerülnek itt
lebonyolításra.Ezen időszakban az egyesület füves pályája időjárási okok miatt már nem használható, a kisgyerekek számára a tornaterem az ideális helyszín.
Terembérlés nélkül nem tudnánk edzéseket tartani.

Zipernowsky
D. Ált. Isk.

Az általános iskola tornatermében az U11 csapatok edzései folynak. Ennek a korosztálynak az edzései tekintettel a nagy létszámra két csoportban folynak. A késő őszi -
téli -kora tavaszi időszakban, heti 3 alkalommal 1,5 órás edzések kerülnek itt lebonyolításra.Ezen időszakban az egyesület füves pályája időjárási okok miatt már nem
használható, a kisgyerekek számára a tornaterem az ideális helyszín. Terembérlés nélkül nem tudnánk edzéseket tartani.

3.ker.TVE
Sporttelep

Ezen a nagypályás, világítással ellátott műfüves sporttelepen az U13-18 csapat edzései folynak. A késő őszi - téli -kora tavaszi időszakban, csapatonként heti 3
alkalommal 1,5 órás edzések kerülnek itt lebonyolításra.Ezen időszakban az egyesület füves pályája időjárási okok miatt már nem használható.Műfüves pályabérlés nélkül
nem tudnánk edzéseket tartani.

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

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző 192 EKHO 40 10 80 000 Ft 16 000 Ft 960 000 Ft

Edző 1705 EKHO 40 10 70 000 Ft 14 000 Ft 840 000 Ft

Edző 7715 EKHO 40 10 70 000 Ft 14 000 Ft 840 000 Ft

Edző 524 EKHO 40 10 90 000 Ft 18 000 Ft 1 080 000 Ft

Edző TANC1516-01793 EKHO 40 10 70 000 Ft 14 000 Ft 840 000 Ft
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző 7139 EKHO 40 8 50 000 Ft 10 000 Ft 480 000 Ft
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2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

TANC1516-01793 MLSZ Grassroots C U7 3 10

TANC1516-01793 MLSZ Grassroots C U9 3 18

192 UEFA B U11 3 20

192 UEFA B U13 3 16

1705 MLSZ D U15 5 18

7715 MLSZ D U17 5 18

524 UEFA A U19 5 18

7139 MLSZ D U17 6 10

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 640 700 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 143 000 Ft

Személyszállítási költségek 500 000 Ft

Nevezési költségek 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 811 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 040 000 Ft

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

Összesen 10 234 700 Ft

2017/18 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)

9 201 935 Ft 92 949 Ft 0 Ft 9 294 884 Ft 1 032 765 Ft 10 234 700 Ft 10 327 649 Ft
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Általános Képzés

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

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

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.

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

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

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

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

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

65 381 Ft 65 381 Ft 32 691 Ft 98 072 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 227 043 Ft 227 043 Ft 113 521 Ft 340 564 Ft

Összesen 292 424 Ft  438 636 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A támogatás elszámolásával kapcsolatos tevékenységeket egyesületünk alkalmazottja fogja végezni. A könyvvizsgálói bevonása szükséges. Az
elszámolásokhoz könyvelő bevonása szükséges.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A támogatás elszámolásával kapcsolatos tevékenységeket egyesületünk alkalmazottja fogja végezni. A könyvvizsgálói bevonása szükséges. Az
elszámolásokhoz könyvelő bevonása szükséges.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2017. 10. 09.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Mankó Ferenc (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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

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

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

Kelt: Budapest, 2017. 10. 09.
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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 Mankó Ferenc (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Atlétikai Sportegyesület Római-fürdő (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: önkormányzati támogatás

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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: Budapest, 2017. 10. 09.

..........................................................
aláírás

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

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

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

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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)

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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: Budapest, 2017. 10. 09.
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Teljes szakember állomány fő 12 13 8%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 8 9 13%

Edzőtáborok száma db 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 2 3 50%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

média megjelenés alk/év 100 120 20%

honlap látogatottság klikk/év 13000 14000 8%

nézőszám fő 100 130 30%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 18 18 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 18 18 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 18 18 0%

Egyéb indikátorok

U7-9-11 fő 48 50 4%

U13 fő 16 18 13%

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

Tárgyi eszköz beruházás 14 182 572 Ft 146 212 Ft 292 424 Ft 14 621 208 Ft 6 266 232 Ft 20 741 228 Ft 20 887 440 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 170 997 Ft 32 691 Ft 65 381 Ft 3 269 068 Ft 1 401 029 Ft 4 637 407 Ft 4 670 098 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

11 011 575 Ft 113 521 Ft 227 043 Ft 11 352 140 Ft 4 865 203 Ft 16 103 821 Ft 16 217 342 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 201 935 Ft 92 949 Ft 0 Ft 9 294 884 Ft 1 032 765 Ft 10 234 700 Ft 10 327 649 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 23 384 507 Ft 239 161 Ft 292 424 Ft 23 916 092 Ft 7 298 997 Ft 30 975 928 Ft 31 215 089 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft

be/SFP-16865/2017/MLSZ

2017-10-09 14:42 27 / 28



A kérelemhez tartozó mellékletek (29 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)

mfmeghatalmazas_1491854615.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2017-04-10 22:03:35) 031ab2862afe1c3d2cf60e482022c6483c6037fcb86747ac7f949feba564992c

kovesdycsabaalairasi_1491854643.pdf (Szerkesztés alatt, 82 Kb, 2017-04-10 22:04:03) 6a1ced2fb375296ab75c3d52a6c5cdf1310d9f2d8056e55afbd9b3ff80aad79b

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

finanszirozasi_terv_1493215242.doc (Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2017-04-26 16:00:42) a559d31f47238372646ba2e121466eacb39b1258738ed98a38b8b0593640219e

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hasznositasi_terv_1493216039.doc (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2017-04-26 16:13:59) e174389c0dcd5915b3e5bb4feb0bfec9ae7e316388f5afe4ca7f7b26747059cf

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1493212271.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2017-04-26 15:11:11) 847d8f360530fc00236cb1c3e5ba07458c457d8f35a6df52997687af74af138d

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

birosagikivonat_1492196541.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2017-04-14 21:02:21) 7e0e1163476306dcd7f6af976859e0a4f269f2ad22d1f14ac9fa15bf30d838f0

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasidij_1493219933.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2017-04-26 17:18:53) 55422e826afcd87afb5fec3c8866cccd100a4ee3d3f8bd35c93304bbcfe61104

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

atletikai_se-romai-furdo_koztartoza_1492597060.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-04-19 12:17:40) e270de7d221a716e29788faedd820c70149681762ce84e6747e75746840c0133

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemep.eng.kotelesnyilatkozat_1493219777.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 17:16:17) f507a0c3e3e21d39d17ee58229d004eb59671066b0111bf216b9a45d920a46ad

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

nemep.eng.kotelesnyilatkozat_1493215020.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 15:57:00) f507a0c3e3e21d39d17ee58229d004eb59671066b0111bf216b9a45d920a46ad

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

tulajdonosihozzajarulas_1493219813.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2017-04-26 17:16:53) ae6d00cd3d7b2ac7ce02c59fe7cbe229f2a36570c66bde697b9784a46e1b5e30

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

tulajdonilap19341-14_1493212331.pdf (Szerkesztés alatt, 288 Kb, 2017-04-26 15:12:11) 2ab92f420733aa5e2986ab3ef0113337ef95184fad517ba066cef777cae5d03b

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

te-ing01_elofuvespalyafelujitas_1493220747.xlsx (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2017-04-26 17:32:27) 085f08eea366a2e032a196eeaef671b229eb3c6aa200945f1d48cd62733d9520

te-ing02_gyepszonyegcsere_1493220769.xlsx (Szerkesztés alatt, 124 Kb, 2017-04-26 17:32:49) cdca0839b4ea41fd9f7f9ff2d3bd70bba8a1cc25382a100481cecd7241ef97cb

te-ing03_hangositas_1493220789.docx (Szerkesztés alatt, 259 Kb, 2017-04-26 17:33:09) db102175b39ad47426eb9244908b425b3e8d242fc6d87825e00da218548d6820

te-ing04_grundpalyapalankhalo_1493220805.xlsx (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2017-04-26 17:33:25) 8327958b8f040a31f700a53a550cb4542b497daa99b84b4e8210a696c69080f3

te-ing05_tribun_1493220847.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 17:34:07) ed72adad9fbd0741e4bf3b30e5b81d7a5fee5de5af5fc68e79921e2adea2e61e

te-ing06_teqballontottgumifelulet_1493220867.docx (Szerkesztés alatt, 187 Kb, 2017-04-26 17:34:27) 9a039d4954b1f90bbf96d25eb2e886df5ef5f7f41ebc0ecbfc12bf2d5ddfda39

te-neming01_funyirotraktor_1493220901.pdf (Szerkesztés alatt, 652 Kb, 2017-04-26 17:35:01) e5c78e331dcab0cb1effbe39e73f7330cff19ce7d2537fb2beba924e700b3c36

te-neming02_hordagy.jp_1493220922.jpg (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2017-04-26 17:35:22) 4645e65df9519dfadb38b9ec2700a2a4641f134daf2d6c4a49b78834750f77ce

te-neming03_vonalazo_1493220941.doc (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2017-04-26 17:35:41) dc6048d3d438c5cb429999d42206f5d00e3ec41d5e85145abf402b5157c47c48

te-neming04_fukasza_1493220958.docx (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2017-04-26 17:35:58) 2824ca52981f94d3167284ded67c3c4bf7a5fa584aab08a98548f08f47bdb4a0

te-neming05_henger.jp_1493220973.jpg (Szerkesztés alatt, 55 Kb, 2017-04-26 17:36:13) 83f5d629ebf279eda858c4b660c4604eb546c619b33e01dd8d58f2138ceb1b4f

te-neming06_cserepad.jp_1493220989.jpg (Szerkesztés alatt, 32 Kb, 2017-04-26 17:36:29) e2d2ac6d073daaaaf7a3aa0f9ff14dfaac4c81ae2c77d4285f276f5ce503dae8

te-neming07_eredmenyjelzo_1493221005.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2017-04-26 17:36:45) 1bb67addf1da563e2b70d72a876253999d76c19b31191f242b711059d608e98e

te-neming08_mufulazito-sepro_1493221023.pdf (Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2017-04-26 17:37:03) 1470d2c6c257ed723b5de4260161c5be96d02ed7075ab04d5bfa954c319973bc

te-neming09_mufutisztito_1493221042.pdf (Szerkesztés alatt, 143 Kb, 2017-04-26 17:37:22) fe942012d2162d18d35353c8752fbeaf06640e10f975707ab61aa8dc8618c23c

te-ing07_tervezes_1493225475.doc (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2017-04-26 18:51:15) 8ac9406bb14de4d18bed2b14c9216eea1f4db233e5f1cc197211d04458b5cd89

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

projektelemekmuszakitartalma_1493227092.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Mb, 2017-04-26 19:18:12) 10cbe2f71b8883debf5fe4f387251fc67493b1d16c5ba51d1576a19297f982cc

be/SFP-16865/2017/MLSZ

2017-10-09 14:42 28 / 28

file:///tmp/tools/ajax_handler.php?target=others&mode=download_emmi_nyilatkozat

		2017-10-09T14:42:35+0200
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




