
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  FILO Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  FILO Sportegyesület

Gazdálkodási formakód  521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Nincs visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nem releváns

Utánpótlás  Nincs visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Üzemeltetés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  3448

A kérelmező jogállása  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

 Nincs  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  18220344-1-15

Bankszámlaszám  10300002-10545577-49020010

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  4400  Város  Nyíregyháza

Közterület neve  Budai Nagy Antal  Közterület jellege  út

Házszám  47  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  4400  Város  Nyíregyháza

Közterület neve  Budai Nagy Antal  Közterület jellege  út

Házszám  47  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 947 08 04  Fax  +36 70 947 08 04

Honlap  http://focicsarnok.hu/filo-se/  E-mail cím  filofocicsarnok@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Márton Péter Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 947 08 04  E-mail cím  filofocicsarnok@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szilvási István +36 20 541 97 47 istvan.szilvasi@gmail.com

2019/20 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

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

Fejl. Megj.

Filo Csarnok Edzőcs. 4400
Nyíregyháza
Lapály utca
1-2

0 1000 Bérelt 60 10 000 Ft 10 Nem

Volán Pálya Nagy f.p. 4400
Nyíregyháza
Mikszáth Kálmán
27

0 26000 Bérelt 10 10 000 Ft 10 Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2017 2018 2019

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 16 MFt 21 MFt 22 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 70 MFt 120 MFt 50 MFt

Egyéb támogatás 60 MFt 97 MFt 27 MFt

Összesen 146 MFt 238 MFt 99 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2017 2018 2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 15 MFt 15 MFt 16 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 1 MFt

Anyagköltség 90 MFt 170 MFt 51 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 24 MFt 26 MFt 15 MFt

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

Összesen 132 MFt 214 MFt 85 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)

2 680 701 Ft 53 614 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 18 745 714 Ft 374 914 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünket 2011-ben alapítottuk. Tagjaink olyan a sport és főként a labdarúgás iránt elkötelezett magánszemélyek, akik eddig is tevékenyen vettek részt a térség labdarúgásának,
utánpótlásának felvirágoztatásában. Alapvető célkitűzésünk, hogy Nyíregyháza város és vonzáskörzetében élő olyan gyerekek számára nyújtsunk, szervezett keretek között lehetőséget a
sportolásra, akik akár érettségük, fizikai állapotuk, vagy szociális helyzetük alapján nem tudnak részt venni a városban működő más egyesületek munkájában (pl. Nyírsuli). A Magyar
Labdarúgó Szövetség utánpótlásra vonatkozó célkitűzéseit magunkévá téve dolgozunk azért, hogy a szabadidős labdarúgás örömet szerezzen csapatainknak, fiataljainknak, lehetőséget
teremtve valóban mindenkinek a foci alapjainak lsajátítására, a rendszeres testmozgásra, versenyeztetésre. Célcsoportunk az U7-től kezdődően egészen az U-16-os korosztályig tart, ezért
igyekszünk az utánpótlás képzésben komoly tapasztalatokkal rendelkező szakemberekkel dolgozni. Nem célunk, hogy minden gyerekből hivatásos labdarúgót neveljünk, de mindenkinek
biztosítani akarjuk a lehetőséget a rendszeres futballozásra. Valljuk: Focizhasson mindenki! Nem eredmény orientáltak, hanem gyermek centrikusak vagyunk. Azt tartjuk szem előtt, hogy jól
érezzék magukat a gyerekek, élvezzék a futballt. Talán nem is annyira meglepő, hogy ennek ellenére korosztályos csapataink igen jó eredményeket érnek el a különböző versenyeken,
kupákon. Több általános iskolával is jó kapcsolatot alakítottunk ki. Az alakuláskor jó néhány oktatási intézményt kerestünk fel, készítettünk szórólapokat. A sporthoz való hozzáállásunk,
filozófiánk hamar népszerűvé, vonzóvá vált, mert ezen intézményekből, de nem szervezett úton, hanem a klub híre által is kerülnek a klubhoz gyerekek. A 2014-15-ös szezonban 132 gyerek
sportolt nálunk rendszeresen részt véve a korosztályuk edzésein, valamint versenyezve a bajnoki, vagy kupa-torna mérkőzéseken. Az általános iskola alsós osztályos korosztályától egyelőre a
serdülőkorig tartó korcsoportokban összesen 11 csapatot /egy futsal/ versenyeztetünk. A 2015-16-os évadban ez 11 re nő, a felmenő rendszer miatt. Csapataink eddig is heti két-három
alkalommal edzettek az U7-9-11-13 as csapatok heti kétszer legalább egy órát, míg a 14-15-és a jövőre induló U16-os csapatunk hetente legalább 3 órát edz majd. Természetesen az újként
vállalt U13 és a 2014-15-ös szezonban is versenyeztetett U15-ös futsal csapataink külön edzenek. 

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

Az elmúlt évek beruházásainak következményeként egy korszerű sport telepet alakítottunk ki nyíregyházán. Az idei évben szeretnénk további beruházásokkal növelni annak használhatóságát.
A befogadó képesség növekedéséből adódóan komoly igény jelentkezett a megfelelő minőségű és mennyiségű parkoló kialakítására. Ezen felül tervezzük, hogy a régi lakóházból átalakított
öltöző épületünk energetikai szempontból korszerűsítjük, belsejét pedig a funkciójának megfelelő beosztásúra alakítjuk. Ezen felül szeretnénk egy olyan épületrésszel kiegészíteni amely a fiatal
sportolóink elméleti képzéséhez, felkészítéséhez is megfelelő körülményeket biztosít majd. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sportfejlesztési programunk 2017. július 1-től, 2018. június 30-ig tart. A programot napközis rendszerű edzőtáborral indítjuk, amelyet a FILO Focicsarnokban tartunk. A játék örömén túl napi
legalább háromszori étkezést is biztosítunk számukra. A megkezdett edzőtábori programokat augusztusban fejezzük be. Szeptemberben indulnak a bajnokságra való felkészülések, heti
rendszerességgel megtartott edzéseinkkel. A hónap második felében 2 napos labdarúgó tornát szervezünk, amelyre a bajnokságban szereplő csapatainkon túl korosztályonként 2-2
környékbeli csapatot hívunk meg. Az ősz folyamán a véget érő bajnoki fordulók után, a hétvégenként a környékünkön szervezett kupákon, tornákon való részvétellel biztosítjuk majd, a játék
lehetőségét. Decemberben a térség utánpótlás csapatainak, korosztályonként 3-4 csapat részvételével szervezünk utánpótlás tornát a korosztályos versenyző korcsoportok számára. A téli
felkészülési időszak végén, februárban a rendszeresen szervezett kupákon, tornákon való részvételt fogjuk biztosítani csapataink, játékosaink számára. Márciusban pedig az őszi tornánkkal
azonos módon az egyesületi program keretében versenyző U13 alatti korosztályok számára szervezünk 4-5 csapatos utánpótlás tornát, amit májusban az U13 feletti korosztályainknak is
megszervezünk. Júniusban pedig egy immár olyan évzáró családias jellegű hétvégi foci-fiesztát tartunk, ahol az egész éves fejlődésüket mutathatják meg a gyermekeink, hozzátartozóiknak. 

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 korrigált célkitűzésünk, mely szerint a kisebb, de stabil létszámnövekedésre fektetjük a hangsúlyt az utánpótlás csapatainknál eredményre vezetett. Célunk az, hogy minden korosztályban
lehetőségünk legyen tartalékcsapatot is indítani. Egyetértünk a szakszövetség azon célkitűzésével, hogy szélesítsük a tömegbázist, és a labdarúgás, mint hasznos elfoglaltság alternatívát
jelentsen gyermekeink számára a kikapcsolódásra. Fontos, hogy növelni tudjuk a programunkban résztvevő gyerekek létszámát. Ez egészségügyi és élettani szempontból is fontos, de ezt
diktálja a sportág érdeke is. Ha több gyereket tudunk bevonni, akkor nagyobb lesz az esély arra, hogy a szakemberek megtalálják a tehetségeket. Sajnos az ország keleti régiója mindig is
elmaradott térségnek számított. Gyakran találkozunk olyan tehetségekkel, akik a család anyagi nehézségei miatt, elkallódnak. A koncepciónkban meghatározott elvek mentén következetesen
dolgozva, részvételi lehetőséget tudunk biztosítani, a hátrányos helyzetben lévő azon fiatalok számára is, akik tehetséggel és kitartó munkával eljuthatnak akár a legfelsőbb osztályokba.
Lehetőséget tudunk biztosítani mindazon gyerekek számára, akik bár tehetségesek, de kortársaikhoz képest akár fizikumbeli, akár más adottságbeli fejlődésüket tekintve később érnek. Nálunk
kibontakoztathatják tehetségüket. Fontos dolognak tartjuk, hogy az MLSZ Stratégiája nemcsak a minőségi labdarúgással és az utánpótlás-neveléssel foglalkozik, de célul tűzi ki, hogy a magyar
emberek számára mindennapos élmény legyen a labdarúgás. Idei tervünk természetesen az előző években megvalósultakon alapszik. Folytatjuk munkánkat az utánpótlás csapatainkkal,
valamint külön figyelmet fordítunk az egyre népszerűbb futsal csapataink számának növelésére. 

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

Térségünket rendkívüli módon sújtja a lehetséges kitörési pontok hiánya miatti elvándorlás, valamint a szegénység. A labdarúgás, nemcsak a gyerekek számára biztosíthat perspektívát,
számukra inkább kikapcsolódási lehetőséget kell, hogy jelentsen jelent. Kitörési vagy inkább stabilizálódási lehetőség, a fiatal edzők számára a gyakorlati tapasztalatok megszerzésén túl, az
edzői feladatokért kapott, rendszeres fizetés is. Családias jellegű rendezvényeink szervezésénél, megtartásánál különös figyelmet fordítunk arra, hogy az utánpótlásunkban résztvevő
gyermekek ne egyedül, hanem családjaik, rokonaik részvételével legyenek jelen az eseményeken. Az edzőtáborok, valamint az események szervezése, alkalmat ad számunkra is, hogy
gondoskodhassunk gyermekeink számára a napi megfelelő energiatartalmú étkezés biztosításáról. Ez azért is tekintjük kiemelten fontos feladatunknak, mert az óvodai, iskolai
sportcsoportjainkban, több olyan gyerek is részt vesz, akinek étkezési díjához hozzájárulást fizetünk az általuk befizetett tagdíjból. Fontosnak tartjuk, hogy a labdarúgás soha ne lehessen
kényszer a gyerekek számára, vagy fegyelmezési mód, a szülők, pedagógusok kezében, ezért edzőink nem kizárólag sportszakmai feladatokat, hanem igen komoly pedagógiai munkát is
végeznek, tevékenységük során. Munkájukat minden esetben a gyermekek érdekeit szem előtt tartva végzik Sportfejlesztési programunk magvalósulásától azt várjuk, hogy térségünkben a
labdarúgás utánpótlás bázisának további szélesedésével, megközelíthessük, a térségben, az a’’80-as évekre jellemző lefedettséget, a sportágban aktívan résztvevő lakosságra vetített
arányában. Ez hosszú és kitartást igénylő folyamat, amelynek első nehéz lépésein már túl vagyunk. A sportfejlesztési tervben foglalt fejlesztések óriási lökést adhatnak céljaink eléréséhez.
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Személyi jellegű ráfordítások

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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

Benchmark Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék eredményjelző (nem beépített) nincs db 1 1 200 000
Ft

1 200 000 Ft

Pályakarbantartó
gép

traktor nincs db 1 2 549 152
Ft

2 549 152 Ft

Pályakarbantartó
gép

talajlazító nincs db 1 0 Ft 0 Ft

Pályakarbantartó
gép

kiegészítők, tartozékok nincs db 1 0 Ft 0 Ft

Pályakarbantartó
gép

kiegészítők, tartozékok nincs csom 1 0 Ft 0 Ft

3 749 152 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

eredményjelző (nem beépített) Az általunk rendszeresen használt és működtetett pályákon jelenleg nincs kijelző. Szeretnénk egyenlőre, egy nem telepített kijelzőt beszerezni, melyet
mindig a mérkőzéshez használt pályán, létesítményben tudnánk beüzemelni.

traktor A megnövekedett, általunk működtetett és karbantartott pálya felületek karbantartásához szükséges egy nagy teljesítményű több funkcióval bővíthető
traktor üzembe állítása. A CSATOLT AJÁNLATBAN MAGASABB ÉRTÉK SZEREPEL, DE ELSZÁMOLNI CSAK ITT A FELÜLETEN RÖGZÍTETT
ÉRTÉKET SZERETNÉNK. Tervünk szerint egy RD 254 Panoráma fülkés traktort szeretnénk beszerezni.

talajlazító A szintetikus anyaggal feltöltött területek tulajdonsága, hogy az idő előrehaladtával a töltőanyag összeáll. Ennek következtében csökken a játékfelület
rugalmassága, amely rontja a játék minőségét - sőt, veszélyeztetheti azt -; illetve a műfű élettartamára is hatással van. A tömörödés csökkentése
érdekében fontos, hogy rugós pálcákkal szerelt munkaeszközt (gereblyét) alkalmazzunk. Gumiőrlemény, homok és egyéb töltőanyag lazítását végző
eszköz a Terra Rake többfunkciós gereblye, amit a stabil kivitelezésnek köszönhetően hosszú élettartamra terveztek. A nagy munkasebesség
hatására a paralelogramma függesztésű szerkezeten a rugós pálcák rezegnek, így az összeállt töltőanyag szétmorzsolódik. A speciális acélpálcák 5
sorban helyezkednek el, a pálcák közötti távolság 1,6 cm, amely elegendő helyet biztosít az eltömődés-mentes munkához akár 10 – 15 km/h
munkasebesség mellett is. A vontatott változat 4 sor pálcával szerelt. Műfüves pályán tehermentesítő készlettel felszerelve módosítható a pálcák
munkamélysége a feszítőrugók állításával; ezzel védve a műfüves pálya felületét a sérüléstől.

kiegészítők, tartozékok Műfű kefe A többfunkciós Terra Groom a traktor hátsó 3 pontjáról működtethető vagy vonórúddal szállítójárműhöz csatlakoztatható. Három sor
keféből áll, a két sor egyenes és egy sor elforgatott kefe tagokból álló egységek két csavar meglazításával könnyen cserélhetőek. A vontatott
változaton a szállítókerék munka közben az eszközön felhajtott állapotban van. Granulátum és homok beseprésére élő- és műfüves pályákon is
kiválóan alkalmazható, használatával a felfestett vonalak nem sérülnek. Műfüves pályákon az általa kiegyenesített műfűszálak és a megfelelően
eloszlatott granulátum elnyelik az ütési energiát, így csökken a sérülés esélye.

kiegészítők, tartozékok Hótolólap A rugós védelemmel ellátott Bonatti LSL és LSN szériájú hótolólapot javasoljuk minden felhasználónak, aki első három ponttal rendelkező,
vagy megfordítható menetirány rendszerű erőgéppel dolgozik. A rugós védelem lehetővé teszi, hogy a hó alatt megbúvó terepakadályok, padkák ne
tegyenek kárt a hótolólapban és az erőgépben. Amennyiben elakad a tolólap, egy csap körül el tud fordulni (lecsapódik), visszatérítéséről rugók
gondoskodnak. A kezelő kényelmét tovább növeli, hogy az oldalállítás hidraulikus úton történik, szögállításhoz nem kell kiszállni az erőgépből. A
méretválaszték lehetővé teszi, hogy igen széles körben felhasználhatóak legyenek a Bonatti hótolólapok, mivel 125 cm-es munkaszélességgel és egy
kisméretű erőgéppel akár járdákat is tisztán tarthatunk, míg a nagyobbakkal akár közutak hó mentesítését is el tudjuk látni. Az LSN és LSI tolólapok
szériában gumi éllel vannak szerelve, de mindkettőhöz kérhető egyéb él is. Az LSL könnyített hótolólapokat kisméretű erőgépekhez javasoljuk. Az LSI
modellek nagyobb méretű erőgépek első három pontjára illeszthető erősített kivitelű hótolólapok.

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

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

2 600 280 Ft 26 807 Ft 53 614 Ft 2 680 701 Ft 1 148 872 Ft 3 802 766 Ft 3 829 573 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

2019/20 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

2019/20 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

2019/20 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. 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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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

A 2019. július 1. és 2020. június 30. között, az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által
nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható vesztesége: 0 Ft

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható veszteségéből mennyit
kíván megpályázni

Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:
már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet finanszírozza.

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif. h
ó

Bruttó juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó
)

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2019/20 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű
gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2019/20 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

Anyagköltség 0 Ft

Szerződéses szolgáltatások 0 Ft

Távközlés és energia 0 Ft

Karbantartási költségek 0 Ft

Bérleti díjak 0 Ft

Adminisztrációs költségek 0 Ft

Összesen 0 Ft

 Alulírott Márton Péter Tamás , mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját tulajdonában
vagy a saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem
vesz igénybe. 

2019/20 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés 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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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 u7_csapat_1 5 Aktív

U9 u9_csapat_1 5 Aktív

U11 u11_csapat_1 10 Aktív

U13 u13_csapat_1 11 Aktív

2019/20 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U11 U11/2 7 A pályázat benyújtásakor is aktív csapatunk, de nem hozza a rendszer Aktív

U13 U13/2 9 A pályázat benyújtásakor is aktív csapatunk, de nem hozza a rendszer Aktív

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)

Esemény/Megnevezés Mennyiség
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

U16 FILO SE U16 15 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U14 FILO SE U14 18 Egyéb bajnokság Egyéb bajnokság Aktív

U17 FILO SE U17 18 Országos III. 1. Országos III. 1. Aktív

U19 FILO SE U19 18 Országos III. 1. Országos III. 1. Aktív

2019/20 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2019/20 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

U15 FILO SPORTEGYESÜLET U15 8 Megyei tornasorozat Megyei tornasorozat Aktív

U11 FILO SPORTEGYESÜLET ’’A’’ U11 8 Megyei tornasorozat Megyei tornasorozat Aktív

U11 FILO SPORTEGYESÜLET ’’B’’ U11 8 Megyei tornasorozat Megyei tornasorozat Inaktív

U13 FILO SPORTEGYESÜLET ’’A’’ U13 8 Megyei tornasorozat Megyei tornasorozat Aktív

U13 FILO SPORTEGYESÜLET ’’B’’ U13 8 Megyei tornasorozat Megyei tornasorozat Inaktív

2019/20-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2019/20 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 0 Ft

Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:

Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

85%-os báziskompenzáció: 0 Ft

Bozsik

u7_csapat_1 (N) U7 5 fő 900 000 Ft

u9_csapat_1 (N) U9 5 fő 900 000 Ft

u11_csapat_1 (N) U11 10 fő 800 000 Ft

u13_csapat_1 (N) U13 11 fő 800 000 Ft

U11/2 (V) U11 7 fő 600 000 Ft

U13/2 (V) U13 9 fő 600 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 4 600 000 Ft

Férfi

FILO SE U16 (N) U16 15 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

FILO SE U14 (N) U14 18 fő Egyéb bajnokság 2 000 000 Ft

FILO SE U17 (N) U17 18 fő Országos III. 1. 5 600 000 Ft

FILO SE U19 (N) U19 18 fő Országos III. 1. 5 600 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 15 200 000 Ft

Férfi futsal

FILO SPORTEGYESÜLET U15 (N) U15 8 fő Megyei tornasorozat 500 000 Ft

FILO SPORTEGYESÜLET ’’A’’ U11 (N) U11 8 fő Megyei tornasorozat 500 000 Ft

FILO SPORTEGYESÜLET ’’B’’ U11 (N) U11 8 fő Inaktív Megyei tornasorozat

FILO SPORTEGYESÜLET ’’A’’ U13 (N) U13 8 fő Megyei tornasorozat 500 000 Ft

FILO SPORTEGYESÜLET ’’B’’ U13 (N) U13 8 fő Inaktív Megyei tornasorozat

 Teljes elvi támogatás 1 500 000 Ft

 Bozsik 4 600 000 Ft

 Férfi 15 200 000 Ft

 Férfi futsal 1 500 000 Ft

 18/19-es csapatok korrekció -2 554 240 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj.

18 745 760 Ft

Jelenlegi különbözet: 46 Ft 

 Elfogadom, hogy az benyújtott elvi működési támogatási igény kevesebb, mint a rendelkezésre álló elvi működési támogatási keretösszeg.
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés (UP) cipő élőfüves pályához 18 000 Ft pár 20 18 000 Ft 360 000 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2019/20 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

Filó Sportcentrum Terem Megyei jogú város 10 000 Ft 40 10 4 000 000 Ft

Petőfi Sándor Általános Iskola Terem Megyei jogú város 8 000 Ft 3 2 48 000 Ft

Volán sporttelep Nagypálya Megyei jogú város 9 000 Ft 10 10 900 000 Ft

2019/20 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Filó Sportcentrum Utánpótlás csapataink edzéseit ebben a létesítmény oldjuk meg.

Petőfi Sándor Általános Iskola Az alapozási időszakban, használjuk bizonyos korosztályoknál a tornatermet.

Volán sporttelep A fiatalabb korosztályok edzésmunkájukat ezen a sporttelepen végezzük.

2019/20 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 3693 Normál 160 12 350 000 Ft 73 500 Ft 5 082 000 Ft

Edző TANC1304-00284 Normál 160 11 300 000 Ft 63 000 Ft 3 993 000 Ft

Edző TANC1420-01030 EKHO 80 10 50 000 Ft 9 750 Ft 597 500 Ft

Edző TANC1420-01093 EKHO 80 10 50 000 Ft 9 750 Ft 597 500 Ft

Edző TANC1434-01373 EKHO 80 10 50 000 Ft 9 750 Ft 597 500 Ft

Egyéb Technikai vezető EKHO 80 12 75 000 Ft 14 625 Ft 1 075 500 Ft

Egyéb Sportmunkatárs EKHO 80 12 75 000 Ft 14 625 Ft 1 075 500 Ft

Egyéb Fizioterapeuta EKHO 80 12 50 000 Ft 9 750 Ft 717 000 Ft

2019/20 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Technikai vezető Feladata az utánpótlás csapataink edzéseihez, mérkőzéseihez szükséges eszközök, helyszínek előírásszerű feltételeinek biztosítása. A szakágvezető
utasításai alapján Ő végzi az utánpótlás csapatokkal kapcsolatos igazolási, átigazolási ügyeket. Kapcsolatot tart a szövetséggel, valamint az
utánpótlás bajnokságban résztvevő más egyesületekkel.

Sportmunkatárs Elsődlegesen az utánpótlás csapatokkal kapcsolatos adminisztráció naprakész vezetése, az adatszolgáltatások elkészítése a feladata. E-mellet
minden olyan feladatot köteles ellátni amellyel közvetlen felettese a Technikai vezető megbízza.

Fizioterapeuta Utánpótlás csapataink játékosai számár gyógytornász-fizioterapeutát szeretnénk foglalkozni aki olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező
egészségügyi szakember, aki munkáját önállóan, orvosi diagnózis alapján végzi és irányítja. Az edzések és mérkőzések alkalmával különös figyelmet
kívánunk fordítani a sérülések megelőzésére, illetve az esetleges sérülések megtörténte esetén gyorsítani a gyógyulási folyamatot.
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2019/20 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

3693 UEFA B U7 2 15

TANC1304-00284 MLSZ Grassroots C U9 4 30

TANC1420-01030 MLSZ Grassroots C U11 4 30

TANC1420-01093 MLSZ Grassroots C U13 4 30

TANC1434-01373 MLSZ Grassroots C U14 6 30

3693 UEFA B U16 3 20

TANC1304-00284 MLSZ Grassroots C U17 4 20

TANC1420-01030 MLSZ Grassroots C U19 4 20

TANC1420-01030 MLSZ Grassroots C U11 4 15

3693 UEFA B U13 4 15

TANC1304-00284 MLSZ Grassroots C U15 4 15

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 360 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 692 700 Ft

Nevezési költségek 10 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 270 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 4 948 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 250 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 13 735 500 Ft

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

Összesen 20 266 200 Ft

2019/20 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)

18 183 343 Ft 187 457 Ft 374 914 Ft 18 745 714 Ft 2 082 857 Ft 20 641 114 Ft 20 828 571 Ft
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Általános Képzés

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2019/20-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

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2019/20-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    Sportcélú ingatlan üzemeltetés   
 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)

53 614 Ft 53 614 Ft 26 807 Ft 80 421 Ft

Utánpótlás-nevelés 374 914 Ft 374 914 Ft 187 457 Ft 562 371 Ft

Összesen 428 528 Ft  642 792 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési programunk számviteli szempontú ellenőrzése, beszámolók előkészítése

Utánpótlás-nevelés Sportfejlesztési programunk számviteli szempontú ellenőrzése, beszámolók előkészítése
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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: Nyíregyháza, 2019. 06. 20.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Márton Péter Tamás (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 2019/20 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2019/20 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: Nyíregyháza, 2019. 06. 20.
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Márton Péter Tamás, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó FILO Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi

felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a FILO Sportegyesület

☐ 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 alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 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 (ideértve a hivatásos

sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a

támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú

ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos

sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori

szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel kapcsolatos

összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport
célú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és
támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6
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Alulírott Márton Péter Tamás, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó FILO Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi

felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a Tao tv. 30/I. § (3)
bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési támogatásként nyújtható. 
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak: 

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű gazdasági célú használat Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei

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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik,
látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi
jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. §

40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti

jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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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: Nyíregyháza, 2019. 06. 20.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére

sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és

szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet

kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagy

alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

4A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

5Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai

tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a

külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

6Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

7Lásd a 3. pont szerint!

8Lásd 5. lábjegyzet!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-29 10:41:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-29 10:42:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-25 08:45:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 09:17:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-29 10:41:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-04-29 11:32:19

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

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. 06. 20.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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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

Teljes szakember állomány fő -100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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 -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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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 2 600 280 Ft 26 807 Ft 53 614 Ft 2 680 701 Ft 1 148 872 Ft 3 802 766 Ft 3 829 573 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 600 280 Ft 26 807 Ft 53 614 Ft 2 680 701 Ft 1 148 872 Ft 3 802 766 Ft 3 829 573 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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

18 183 343 Ft 187 457 Ft 374 914 Ft 18 745 714 Ft 2 082 857 Ft 20 641 114 Ft 20 828 571 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 20 783 623 Ft 214 264 Ft 428 528 Ft 21 426 415 Ft 3 231 729 Ft 24 443 880 Ft 24 658 144 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (8 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)

alairasicimpeldanymartonpeterta_149_1556527320.pdf (Szerkesztés alatt, 384 Kb, 2019-04-29 10:42:00) d0bfd4ec1d9437c404c08011ebf7f1e034a10eb7d9d49501471f67494c84234e

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1556527275.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2019-04-29 10:41:15) 662975ed8ad81c5a75c70c1c052b7a4554ff803a8ac6b63dc1273a5273d28551

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

filo2019.04.03_1556527298.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2019-04-29 10:41:38) d98cf61cd8dbf43064f89cb466169da18a509de0aab3e895e9f3f0324b6eb4f4

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

taoigdij_1556608631.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2019-04-30 09:17:11) 24d8e6170c573a4aff8529e4170061e426bd05f7740c57eda36b21140f667618

folyamatban_1556607622.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2019-04-30 09:00:22) e6620432b7946f1762b82a31bae3e951aaa18cccc9e95f0b03369adb11cf53bb

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

koztart_opten_kerelem_001_31140_201_1556174703.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2019-04-25 08:45:03) fe8ea1829c881dc055f4f2cbcd9adbbed4fb6c5a8cc86bf408eb9e7011ca3a82

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.

515811_1556286257.jpg (Szerkesztés alatt, 401 Kb, 2019-04-26 15:44:17) a2591c4ed464623fa387e3b9d2251f3ac6408a0d7c1899f320997dec6fca7507

zoomlion_traktor_arlista_ft._honlap_1556530339.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-29 11:32:19) a6339e25e6217d606ad4fc51287a6242db3faad526af8ca845c257bdffacc8a8
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