
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  VÁC DEÁKVÁR SPORT EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  VÁC DEÁKVÁR SE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  4067

A kérelmező jogállása  Amatőr

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

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

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  18708208-1-13

Bankszámlaszám  10400999-49545651-57491005

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2600  Város  Vác

Közterület neve  Naszály  Közterület jellege  út

Házszám  18  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2600  Város  Vác

Közterület neve  Naszály  Közterület jellege  út

Házszám  18  Épület  -

Lépcsőház  -  Emelet  -

Ajtó  -

Telefon  +36 27 510 710  Fax  -

Honlap  www.vacdeakvarse.hu  E-mail cím  vtono74@vipmail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Vásárhelyi Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 961 85 13  E-mail cím  vtono74@vipmail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Vásárhelyi Tamás +36 20 961 85 13 vtono74@vipmail.hu

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 3 MFt 3,2 MFt 3,4 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,5 MFt 0,8 MFt 0,9 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 15 MFt 11,2 MFt 20 MFt

Egyéb támogatás 1,4 MFt 1,3 MFt 1,5 MFt

Összesen 19,9 MFt 16,5 MFt 25,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 6 MFt 7 MFt 11 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 2,2 MFt 5 MFt 5,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 3,4 MFt 3 MFt 3,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0,8 MFt 1,2 MFt

Összesen 11,6 MFt 15,8 MFt 21 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 10 MFt 11 MFt 30 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 408 163 Ft 8 163 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

8 766 540 Ft 175 331 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 8 711 928 Ft 174 237 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Sportegyesületünk Megye II. osztályban versenyeztet felnőtt és tartalék csapatot. Utánpótlásunk U7, U9, U11, U13, U14, U16, U19-es és felnőtt csapatokból (férfi
felnőtt, női felnőtt, öregfiúk) áll, jelenleg 160 gyermek rendelkezik játékengedéllyel. Az egyesület célja az utánpótlás korosztály felépítése, a tömegesítés elvét
figyelembe véve, illeszkedve az MLSZ stratégiájához, az alsóbb korosztályokat szeretnénk feltölteni, mely felépíti az utánpótlás bázis piramisát. Tervezzük még ezen
felül a lány U13-as bajnokságban való indulást is. Utánpótlásunk a Bozsik programban vesz részt. Bevételeink: Önkormányzati támogatás, pályázat, saját bevétel. Az
Önkormányzat támogatja fejlesztési elképzeléseinket, így rendelkezésre bocsátja a szükséges önrészt. A TAO források biztosítására számos ígéretünk van a
környékbeli vállalkozóktól. 

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

A projekt a 2016/17 évadra terveztük. A munkálatokat már 2016 nyarán kívánjuk kezdeni. Megvalósítási ütemterve és részletezése a mellékletben található. Műfű
borítást szeretnénk elhelyezni sportegyesületünk álltal használt pályánkon. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2016.07.01-2017.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezést a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett
dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2016.07.01-
2017.06.30. Toborzás, igazolás, nevezés 2016.07.01-2017.09.01. Bajnokságban való részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli
kupákon, tornákon való részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2016.09.01-2017.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó
tréningek, szakmai képzések. 2016.07.01-2017.06.30. 

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

Egyesületünk legfőbb célja a településen és környékén élő fiatalok egészséges életmódra nevelése, azáltal, hogy jó levegőn, napi szinten sportolhatnak, focizhatnak.
Jelen kívánunk lenni a mindennapos testnevelés (1-5-9. osztály) által az iskolák életében. Együttműködve velük fejleszteni kívánjuk a gyerekeket. A közösséghez
tartozás, a csapatjáték élményét kívánjuk adni nekik. A szabadidő hasznos és kellemes eltöltésével a szülők válláról is le kívánjuk venni a terhet. A futballt, mint
sportágat kívánjuk népszerűsíteni, tömegsport és versenysport szinten is. Megfelelő végzettségű és szakmai tudással rendelkező edzők alkalmazásával szeretnénk
még magasabb színvonalúvá emelni egyesületünkben a futballt. Téli időszakban, a tornateremben, tavasztól őszig a futballpályán edzünk. Próbáljuk minél hamarabb
a gyermekek életmódjába beilleszteni a labdarúgást. Bozsik program keretében a gyerekeknek a labdarúgás által nem csak az egészségmegőrzésükben, hasznos
szabadidő tevékenységük eltöltésében játszunk szerepet, hanem az edzések, versenyek által olyan csapatokat szeretnénk kialakítani, mely szakmailag, minőségileg
jelentős utánpótlásbázist képeznek magasabb korosztályú csapataink számára. Célunk hosszú távon is a folyamatos fejlődés illetve minél jobb helyezés elérése. A
korábbi TAO pályázatok keretein belül megkezdett felszerelés és eszköz beszerzéseket szeretnénk folytatni, valamint az időközben leselejtezett egységeket pótolni.
Utazási- és terembérleti költségeink a létszám- és korcsoportbővülések miatt növekednek. 

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

A fejlesztéssel jobb körülmények között edzhetnek a fiatalok, és így nem kényszerülnek más egyesületek, vagy akár más város egyesületeibe járni. Az elvándorlás
alacsonyabb szintre szorítható. Így a helyi lakótelepen élők még közelebb kerülnek egymáshoz, összetartóbbakká válnak. Ezzel az iskoláknak is segítségükre
lehetünk. Nő a fegyelmezettség és a csapatban gondolkozás. Mindez már a következő tanévben/ szezonban is meg fog már mutatkozni. Nagyfokú beruházásunk
ellenére egyre kevesebb gyermek választja a versenyszerű sportolást ezért már egész kis korban tömegesíteni kell az általános iskolákkal együttműködve. Hosszú
távú célunk a szilárd utánpótlás kiépítése. A magasabb szintű képzés lehetővé teheti, hogy magasabb osztályban szereplő klubok felfigyeljenek játékosainkra, esetleg
megvásárolják tőlünk a játékjogaikat. Mégis ezen az amatőr szinten, ahol mi hosszabb távon képzeljük el tevékenységünket, úgy gondoljuk, hogy a labdarúgás
közösségformáló hatása és tömegesítése a legfontosabb.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 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)

Sportszakmai igazgató Egyéb Nem
releváns

EKHO 160 12 55 839 Ft 11 168 Ft 804 082 Ft

160 12 55 839 Ft 11 168 Ft 804 082 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Sportszakmai
igazgató

A sportegyesület szakmai munkájáért felel. Munkakörébe tartozik a teljes klubszemélyzet munkájának koordinálása beleértve az az
tánpótlásban dolgozó szakembereket.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

395 918 Ft 4 082 Ft 8 163 Ft 408 163 Ft 408 163 Ft 812 245 Ft 816 326 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportfelszerelés mez db 45 5 000 Ft 225 000 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 45 1 000 Ft 45 000 Ft

Sporteszköz szereléstartó táska db 3 14 000 Ft 42 000 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 30 5 000 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 10 13 000 Ft 130 000 Ft

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz új db 1 11 668 632
Ft

11 668 632 Ft

12 260 632 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

mez Felnőtt csapatunk felkészülése és versenyezetetése kapcsán elengedhetetlen az alábbi sportszer sporteszköz beszerzése.

sportszár Felnőtt csapatunk felkészülése és versenyezetetése kapcsán elengedhetetlen az alábbi sportszer sporteszköz beszerzése.

szereléstartó táska Felnőtt csapatunk felkészülése és versenyezetetése kapcsán elengedhetetlen az alábbi sportszer sporteszköz beszerzése.

edzőlabda Felnőtt csapatunk felkészülése és versenyezetetése kapcsán elengedhetetlen az alábbi sportszer sporteszköz beszerzése.

mérkőzéslabda Felnőtt csapatunk felkészülése és versenyezetetése kapcsán elengedhetetlen az alábbi sportszer sporteszköz beszerzése.

9-21 személyes kisbusz új Csapataink számára nagy könnyebbséget jelentene egy kisbusz beszerzése mellyel Bozsik csapatainkat tudnánk szállítani.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

8 503 543 Ft 87 665 Ft 175 331 Ft 8 766 540 Ft 3 757 089 Ft 12 435 963 Ft 12 523 628 Ft

be/SFPHPM01-12535/2016/MLSZ

2016-11-21 12:15 6 / 23



Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

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

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U15 Vác-Deákvár SE U15 0 egyéb ffi UP torna egyéb ffi UP bajnokság Inaktív

U17 Vác-Deákvár SE U17 0 egyéb ffi UP torna egyéb ffi UP bajnokság Inaktív

U19 Vác-Deákvár SE U19 14 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U16 Vác-Deákvár SE U16 30 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 Vác-Deákvár SE U14 14 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 18 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 16 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 21 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U13 Bozsik egyesületi U13 U13 23 Bozsik egyesületi U13 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U15 Vác Deákvár SE 9 női UP bajnokság Aktív

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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

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

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés edzőmelegítő szett 220 4 421 Ft 972 620 Ft

Sportfelszerelés edző póló db 220 1 163 Ft 255 860 Ft

Sportfelszerelés edző nadrág rövid db 220 1 163 Ft 255 860 Ft

Sportfelszerelés edző mez db 220 2 327 Ft 511 940 Ft

Sportfelszerelés széldzseki db 220 2 327 Ft 511 940 Ft

Sportfelszerelés sportszár db 220 465 Ft 102 300 Ft

Sportfelszerelés kapus felszerelés szett 20 4 653 Ft 93 060 Ft

Sportfelszerelés kapuskesztyű db 20 3 723 Ft 74 460 Ft

Sporteszköz szerelés tartótáska db 5 6 515 Ft 32 575 Ft

Sporteszköz edzőlabda db 100 2 327 Ft 232 700 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 50 6 049 Ft 302 450 Ft

Sportfelszerelés megkülönböztető trikó db 120 838 Ft 100 560 Ft

Sporteszköz kompresszor db 1 18 613 Ft 18 613 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter db 4 9 306 Ft 37 224 Ft

Sporteszköz szögletzászló db 4 1 861 Ft 7 444 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

Terem Sportcsarnok 1 861 Ft 30 6 334 980 Ft

Műfűves nagypálya Műfüves pálya 5 584 Ft 16 4 357 376 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Terem Utánpótlás csapataink számára elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra rendelekzésre állása.

Műfűves nagypálya Utánpótlás csapataink számára elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra rendelekzésre állása.

2016/17 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 7560 Egyéb 160 12 93 064 Ft 25 127 Ft 1 418 292 Ft

Edző TANA 1301-635 EKHO 60 12 34 899 Ft 6 980 Ft 502 546 Ft

Edző 550 EKHO 60 12 34 899 Ft 6 980 Ft 502 546 Ft

be/SFPHPM01-12535/2016/MLSZ

2016-11-21 12:15 13 / 23



2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Egyéb Steidl Ákos EKHO 120 12 52 349 Ft 10 470 Ft 753 826 Ft

Edző 511 EKHO 60 12 34 899 Ft 6 980 Ft 502 546 Ft

Egyéb Pereznyák Katalin Egyéb 120 12 31 023 Ft 10 459 Ft 497 784 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Steidl Ákos Utánpótlás szakmai igazgató. Feladata az utánpótlás edző szakmai munkájának koordinálása, a sportszakemberek minél
magasabb szintó kompetenciájának elősegítése. Az utánpótlás játékosokkal kapcsolatos technikai feladatok elvégzése.

Pereznyák Katalin Ügyintéző feladata az utánpótlás nevelésben szerplő összes korosztály technikai munkájának koordinálása. Emellett minden
bajnoksággal kapcsolatos teendőt az alábbi sportmnunkatárs segít elő.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

7560 MLSZ D U19 40 48

TANA 1301-635 UEFA A U16 20 30

550 UEFA A U14 20 14

511 UEFA A U11 20 21

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 509 606 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 238 710 Ft

Nevezési költségek 23 266 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 23 266 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 692 356 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 753 821 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 177 538 Ft

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

Összesen 9 418 563 Ft

2016/17 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)

8 450 571 Ft 87 119 Ft 174 237 Ft 8 711 928 Ft 967 992 Ft 9 592 800 Ft 9 679 920 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 8 163 Ft 8 163 Ft 4 082 Ft 12 245 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

175 331 Ft 175 331 Ft 87 665 Ft 262 996 Ft

Utánpótlás-nevelés 174 237 Ft 174 239 Ft 87 119 Ft 261 356 Ft

Összesen 357 731 Ft  536 597 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

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

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

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

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Vác, 2016. 11. 21.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Vásárhelyi 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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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: Vác, 2016. 11. 21.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 19:31:39

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 19:32:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 19:32:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 08:24:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-09-09 14:58:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 20:27:03

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 19:32:46

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Vác, 2016. 11. 21.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 395 918 Ft 4 082 Ft 8 163 Ft 408 163 Ft 408 163 Ft 812 245 Ft 816 326 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 8 503 543 Ft 87 665 Ft 175 331 Ft 8 766 540 Ft 3 757 089 Ft 12 435 963 Ft 12 523 628 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 503 543 Ft 87 665 Ft 175 331 Ft 8 766 540 Ft 3 757 089 Ft 12 435 963 Ft 12 523 628 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

8 450 571 Ft 87 119 Ft 174 237 Ft 8 711 928 Ft 967 992 Ft 9 592 800 Ft 9 679 920 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 17 350 033 Ft 178 866 Ft 357 731 Ft 17 886 631 Ft 5 133 244 Ft 22 841 008 Ft 23 019 874 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (11 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)

alairasicimpeldany0001_1461778324.pdf (Szerkesztés alatt, 802 Kb, 2016-04-27 19:32:04)
de9d45e95359c041d17f34785dca3e95cba41eb52db0420cd6172eab2e1d0325

Egyéb dokumentumok

scan1.pd_1473425939.pdf (Hiánypótlás melléklet, 32 Kb, 2016-09-09 14:58:59) be84d3be72b9d7d3b1546d5d7d98dae4c9f8a30056baa876575ad1ac754afe94

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

sekivonat2016.04.13.0001_1461778299.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-27 19:31:39)
a832a73aab6509d6b2d269378bc0e6dd8e06343d6301823912c98fe522312893

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

atutalas12535-20160001_1461824646.pdf (Szerkesztés alatt, 484 Kb, 2016-04-28 08:24:06)
d9e9f418b468df80017024dbf9d9cd77acfb9d4520f7c98a847602b5f3da97ca

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

adatbazis-lekerdezes_1461778335.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2016-04-27 19:32:15)
f3c51923b57d48098d2f6fd3c3cdbb2a085d2a392b3d766a5a38d290e97bb46c

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

70x40mwinner60arajanlat-aa00_1460548358.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2016-04-13 13:52:38)
c30d877ae2edaea223450e2caad0e97796f6fae1f0a940d9bc5ff2026d2c6efa

tl_winner60_140_en_1460548376.pdf (Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2016-04-13 13:52:56)
01634e7f1527278e505ab80c1de83f165fd6dce0c157bcd4ac2a8a57bba1d1a5

40x60_e2-m1_vonalazasi-terv_1460548382.pdf (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2016-04-13 13:53:02)
c2f462d05abed3a1f30b99eeb31714d488542b030bc4aa4a5d0796e9d0e1acbe

16061w50ts700x400mps660x36_1460548387.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2016-04-13 13:53:07)
6e56053ba8b10df5b0222a998cc94d81a662812df88845b3c4d1cfd3b39f8f11

kisbusz_vw_t6_kombi_rt_84le1_1461781623.pdf (Szerkesztés alatt, 206 Kb, 2016-04-27 20:27:03)
0b1575c7157a81b460a078097f21bfaf82c7c254a12b20a4487c957d3f50f021

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

70x40mwinner60arajanlat-aa00_1461778366.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2016-04-27 19:32:46)
c30d877ae2edaea223450e2caad0e97796f6fae1f0a940d9bc5ff2026d2c6efa
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