
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  RÉPCELAKI SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  RÉPCELAKI SE

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  19893022-2-18

Bankszámlaszám  72600115-10010017-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás saját forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás saját forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9653  Város  Répcelak

Közterület neve  Petőfi Sándor  Közterület jellege  utca

Házszám  73  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9653  Város  Répcelak

Közterület neve  Petőfi Sándor  Közterület jellege  utca

Házszám  73  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 95 371 454  Fax  -

Honlap  http://repcelakisport.hu  E-mail cím  repcese@repcenet.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Németh Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 969 65 66  E-mail cím  gaca33@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Dr. Bogdán Olivér +36 20 956 18 84 bogdoly@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Sportcsarnok Répcelak Város Önkormányzata Répcelaki Sportegyesület 12 Felk. és versenyeztetés

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1948

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1948

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 82 MFt 186 MFt 53 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 7 MFt 11 MFt 25 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 631 MFt 44 MFt 120 MFt

Egyéb támogatás 5 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 725 MFt 241 MFt 198 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 4 MFt 8 MFt 10 MFt

Működési költségek (rezsi) 5 MFt 7 MFt 10 MFt

Anyagköltség 10 MFt 10 MFt 12 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 32 MFt 32 MFt 35 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 315 MFt 454 MFt 130 MFt

Összesen 366 MFt 511 MFt 197 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 0 MFt 7,01 MFt 10,3 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 5 213 848 Ft 104 277 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 687 498 Ft 53 750 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

6 353 984 Ft 127 080 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

12 757 338 Ft 255 147 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (elkülönítetten kezelt)
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Répcelak, a nyugat-dunántúli város szervezett sportéletének története a 1948-ban megalakuló a Kinizsi Sportkörrel kezdődött. Az 1960-as években Répcelak új ipari
vállalata dinamikus fejlődése számos fiatalt vonzott, így sor kerül 1965-ben a Répcelaki Bányász Sportkör sportegyesület megalapítására röplabda, asztali tenisz és
sakk szakosztályokkal. A Kinizsi Sportkör labdarúgó szakosztályát jogutódként átvette Répcelaki Bányász Sportkör. Napjainkban Répcelaki SE néven működő
sportegyesület teke, labdarúgó, kézilabda és kosárlabda szakosztályt működtet, létesítményei a 3 labdarúgó- (2 füves), bitumenes kézilabda-, atlétikai-, tenisz-,
valamint 4 sávos tekepálya. Répcelaki SE Vas megye labdarúgásában jelenleg meghatározó szerepet játszik. Alközpontként működünk, legfontosabb célkitűzésünk: a
répcelaki és a környékbeli falvak utánpótláskorú játékosainak felkarolása, rendszeres edzés lehetőség biztosítása. A szuperligában szereplő tekecsapatunk az elmúlt
bajnoki évadban 3. helyen végzett. Az eredményesség nagy arányban a tárgyi feltételek megteremtésének és kezdetektől folyamatos fejlesztésének köszönhető.
Répcelakon nagy hagyományi vannak a kézilabda sportágnak, sikeres és népszerű sokak körében. Évtizedeken keresztül működött női és férfi felnőtt csapat is, mely
a megfelelő edzéshelyszín és utánpótlás hiányában 3 évet szünetelt. 2015-ös év elején a női csapat megerősödése után jelenleg a Győr-Moson-Sopron megyei
bajnokságban szerepel. 2014. szeptemberétől újraszerveztük az általános iskolában az utánpótlás kézilabda képzést is. Felkészülésre eddig az iskola tornatermét
használtuk, mely nem kézilabda szabvány méretű, azonban tavaly júniusban egy korszerű, akadálymentes, a regionális és megyei válogatottak edzéslehetőségeit
kedvezményesen biztosító, 40 x 20 méteres pályát magában foglaló szabványos méretű munkacsarnok átadása történt meg. 

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

Szálláshelyek kialakításához - mely a sportcsarnokhoz kapcsolódó bővítésként valósult meg - napelemek felszerelését szeretnénk megvalósítani az
energiahatékonyság miatt. A sportcsarnok a vártnál is kedvezőbb kihasználtságúan működik és öltözők bővítése vált szükségessé. Ehhez idei évadban az tervezési
szakaszt szeretnénk megvalósítani. A beruházásokat az évad második felére tervezzük, akárcsak a sportfelszerelések, háló és takarítógép beszerzését ezzel is
hatékonyabbá tenni a következő évad működését. Az edzők és egyéb közreműködők személyi jellegű költségei az egész évadban felmerülnek. 

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 Répcelaki Sportegyesület 2017-2018-es időszakra tervezet Sportfejlesztési Programja több ponton is kapcsolódik a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú
sportágfejlesztési stratégiája 2017-2028 dokumentumban megfogalmazottakhoz. A kézilabda utánpótlás-nevelés területén a jövő eredményes utánpótlásbázisának
kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése érdekében korábban elkezdődött egyesületünknél a kisiskolás korúak bevonása szivacskézilabda
foglakozásokkal, az infrastrukturális feltételek megteremtésével a gyermekek számát kívánjuk emelni. Ehhez a város általános iskolájának mindennapi testnevelés
órái keretében tartott a kézilabda és szivacskézilabda sportág megismerését célzó foglalkozások is lehetőséget nyújtanak. A városi óvoda, általános iskola és
sportszervezetünk kapcsolatát erősíti a kialakított együttműködési, csarnok kihasználtsági terv. A csarnok a kialakítandó utánpótlás-nevelési rendszeren belül a
kistérségi tehetség-kiválasztás megszervezéséhez és a kistérségi versenyrendszerhez teremti meg a tárgyi feltételeket. A beutazható távolságra lévő,
kistelepüléseket is bevonó kistérségi versenyek rendezése reális lehetőséggé válik, költségfaktora – hosszú távú hatásaihoz képest – rendkívül alacsony. Lehetővé
válik a kiválasztott tehetségek részére képzőtáborok szervezése a legjobb, legképzettebb szakemberek részvételével. A Sport és Területiség kapcsolatát erősíti, hogy
a működő szakosztály felkészüléséhez korszerű létesítményi feltételhez jut, és az országos lefedettséghez is hozzájárul. A tervezett délutáni, hétvégi, szünidei
(táboroztatás) időszak a szülőknek jelentős, tartalmas segítséget ad, hozzáférhető, elérhető árú minőségi megoldást kínál. Célunk a szivacskézilabda további
szélesebb körű megismertetése, gyerekek, fiatalok egyre nagyobb rétegének bevonása. A kézilabda népszerűsítése és az üzleti élet bekapcsolódásával a
lokális/helyi fesztivál típusú rendezvényeket tartását tervezzük. Az önkéntes munka minden, Európában ismert és elismert formáját is meg kíséreljük adaptálni a
szabadidősport és a diáksport területén. A magántőke fokozott bevonásával egyesületünk a kézilabdázásba újabb támogatót szerzett meg, újszerű
kezdeményezésekkel, kreatív ötletekkel, a kapcsolati tőke felhasználásával és bővítésével további szimpatizánsok, támogatók megnyerésére törekszünk. 

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

A program közvetlenül kiemelkedő társadalmi jelentőséggel bír az egészségtudatosságra való nevelésben, a deviáns magatartási formák visszaszorításában, a
közösségi lét értékeinek megismertetésében. A program társadalmi hatása elsősorban a sport, mint örömszerzési forma biztosításában, a testmozgás révén a
gyermekek és fiatalok egészségi állapotának megőrzésében és javulásában nyilvánul meg, akik felnőtté válva egy egészséges nemzet, egy egészséges társadalom
kialakulását alapozzák meg. A csapatsport gyakorlásának további pozitív hatása a mind a gyermekek fejlődésében, mind a sportot űző idősebb korosztályok
esetében, hogy a csapatsport összetartó erő a közösségben és az egészséges élet iránti elkötelezettség erősíti, erőteljesebb társadalmi közösségformáló és
kulturális hatással bír. A támogató cégek oldaláról a társadalmi felelősségvállalási aktivitás erősödik. Középhosszú távon kialakul helyi szinten a sportgazdaság. A
transzparens működés következtében további támogatók megjelenésére lehet számítani, ami további növekedéshez vezethet. A szélesebb körű gazdasági hatás az
állam közvetlen és közvetett adóbevételeinek növelésében nyilvánul meg.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Sportm.társ Bogdán
Mónika Erika

Egyéb 6 12 135 000 Ft 0 Ft 1 620 000 Ft

Egyéb Illés Alexandra Normál 8 12 150 000 Ft 31 500 Ft 2 178 000 Ft

Egyéb Béres Eszter Normál 8 12 150 000 Ft 31 500 Ft 2 178 000 Ft

Egyéb Tóth Dávid Normál 2 12 61 000 Ft 12 810 Ft 885 720 Ft

Egyéb Patkó Eszter Normál 6 12 180 500 Ft 37 905 Ft 2 620 860 Ft

Edző 34292 MÉSZÁROS
VARGA
BRIGITTA

Egyéb 4 12 55 000 Ft 10 725 Ft 788 700 Ft

34 72 731 500 Ft 124 440 Ft 10 271 280 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

Bogdán Mónika Erika 1983-07-01 N.r.

Illés Alexandra 1989-03-01 N.r.

Béres Eszter 1986-10-31 N.r.

Tóth Dávid 1996-01-19 N.r.

Patkó Eszter 1991-11-04 N.r.

MÉSZÁROS VARGA BRIGITTA 1977.02.17. C

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

5 057 432 Ft 52 138 Ft 104 277 Ft 5 213 848 Ft 5 213 848 Ft 10 375 557 Ft 10 427 695 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 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
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Egyéb Takarítógép db 1 2 087 500
Ft

2 087 500 Ft

Pályatartozék Háló 3*2 db 3 100 000 Ft 300 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Egyéb Öltöző pad db 5 50 000 Ft 250 000 Ft

Sporteszköz Sandbag db 10 25 000 Ft 250 000 Ft

Sporteszköz Kettlebell db 20 25 000 Ft 500 000 Ft

Egyéb Sepregetőgép db 1 121 158 Ft 121 158 Ft

3 758 658 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Takarítógép Sportcsarnok tisztaságának megőrzése érdekében.

Háló 3*2 A hálók cseréje szükségessé vált.

Laptop Az eredményes felkészülést elősegítésére.

Öltöző pad Öltöző bővítéshez kapcsolódóan padok beszerzése.

Sandbag Eredményes felkészülést segíti elő.

Kettlebell Eredményes felkészülést segíti elő.

Sepregetőgép Sportcsarnok környezetének a tisztán tartásáért.

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

2 606 873 Ft 26 875 Ft 53 750 Ft 2 687 498 Ft 1 151 785 Ft 3 812 408 Ft 3 839 283 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

TEB Sportcsarnok
bővítése

Öltöző bővítés tervezési szakasz 2019-01-11 2019-03-31 2019-03-31 4 898 700 Ft

TEB Sportcsarnok
bővítése

Napelem 2019-03-01 2019-05-31 2019-05-31 3 987 800 Ft

8 886 500 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Öltöző bővítés tervezési szakasz 9653
Répcelak
József Attila u. 
32

166/3 önkormányzati A sportcsarnok kihasználtsága a vártnál nagyobb
mértékű, mely öltöző bővítést von maga után.

Napelem 9653
Répcelak
József Attila u. 
32

166/3 önkormányzati Szálláshelyre felszerelt napelemek az elektromos áram
előállítását szolgálnák, mely kiváló hatásfokú,
költséghatékony és környezetkímélő alternatíva.

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 6 163 364 Ft 63 540 Ft 127 080 Ft 6 353 984 Ft 2 723 136
Ft

9 013 580 Ft 9 077 120 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-04-27 11:53:34

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 2 2 0 0

U9 9 9 0 0

U10 7 5 2 0

U11 16 15 0 0

U12 3 3 0 0

U13 5 0 0 0

U14 3 0 0 0

U15 0 0 0 0

serdülő 5 0 0 0

ifjúsági 2 2 0 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 52 36 2 0
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-04-27 11:53:39

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 1 0 - -

U8 1 0 1 0

U9 1 0 1 0

U10 1 0 1 0

U11 0 - 1 0

U12 - 0 0 0

U13 0 - 0 0

U14 - 0 0 0

U15 - - - 0

serdülő 0 0 0 0

ifjúsági 0 0 0 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 4 0 4 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Technikai
vezető

GALLEN ERVIN Normál 8 12 250 000 Ft 52 500 Ft 3 630 000 Ft

Edző 61465 KRONEKKERNÉ
MARÁCZI ANITA

Egyéb 4 12 55 000 Ft 10 725 Ft 788 700 Ft

Edző 1230 KISS ATTILA Egyéb 4 12 55 000 Ft 10 725 Ft 788 700 Ft

Edző Beszerzés
folyamatban

SOÓS NIKOLETTA Egyéb 4 12 55 000 Ft 10 725 Ft 788 700 Ft

Edző 32344 TURAI LÁSZLÓ Normál 8 12 300 000 Ft 63 000 Ft 4 356 000 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

GALLEN ERVIN 1977-08-16 Nem rel. Nem rel. U10, U11, U8, U9

KRONEKKERNÉ MARÁCZI ANITA 1972.04.05. C Nem rel. U10

KISS ATTILA 1972.01.28. C Nem rel. U9

SOÓS NIKOLETTA 1984-10-16 D Nem U8

TURAI LÁSZLÓ 1974.06.07. C Nem rel. U11

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 440 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 10 352 100 Ft

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

Összesen 13 792 100 Ft
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2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

12 374 618 Ft 127 573 Ft 255 147 Ft 12 757 338 Ft 1 417 482 Ft 14 047 247 Ft 14 174 820 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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 104 277 Ft 104 277 Ft 52 138 Ft 156 415 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

53 750 Ft 53 750 Ft 26 875 Ft 80 625 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 127 080 Ft 127 080 Ft 63 540 Ft 190 620 Ft

Utánpótlás-nevelés 255 147 Ft 255 147 Ft 127 573 Ft 382 720 Ft

Összesen 540 254 Ft  810 381 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Adatkérés, rögzítés, beszámolók elkészítése, elszámolások összeállítása, alátámasztó dokumentáció bekérése, kapcsolattartás
a közreműködő szervezettel.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Adatkérés, rögzítés, beszámolók elkészítése, elszámolások összeállítása, alátámasztó dokumentáció bekérése, kapcsolattartás
a közreműködő szervezettel.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

Adatkérés, rögzítés, beszámolók elkészítése, elszámolások összeállítása, alátámasztó dokumentáció bekérése, kapcsolattartás
a közreműködő szervezettel.

Utánpótlás-nevelés Adatkérés, rögzítés, beszámolók elkészítése, elszámolások összeállítása, alátámasztó dokumentáció bekérése, kapcsolattartás
a közreműködő szervezettel.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

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

§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Répcelak, 2018. 06. 29.

be/SFPHPM01-06458/2018/MKSZ

2018-06-29 15:49 16 / 29



Nyilatkozat 2

Alulírott Németh Gábor (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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;

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

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

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

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

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

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

14. 14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. 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;

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

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

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig 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 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.

g. 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;

18. 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.

19. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

20. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

21. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Répcelak, 2018. 06. 29.
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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 kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Németh Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó RÉPCELAKI SPORTEGYESÜLET

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a RÉPCELAKI SPORTEGYESÜLET

(kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött 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: saját forrás

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: saját forrás

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 hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
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.

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

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☑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. hivatásossporttevékenység, 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]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet 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.
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(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

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: Répcelak, 2018. 06. 29.

..........................................................
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, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Németh Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Répcelak, 2018. 06. 29.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Közreműködői díj X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda

Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Répcelak, 2018. 06. 29. Németh Gábor 
ügyvezető elnök 

RÉPCELAKI SPORTEGYESÜLET
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

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

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

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

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Kelt: Répcelak, 2018. 06. 29.
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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 11 11 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 5 5 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 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 5 057 432 Ft 52 138 Ft 104 277 Ft 5 213 848 Ft 5 213 848 Ft 10 375 557 Ft 10 427 695 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 8 770 237 Ft 90 415 Ft 180 830 Ft 9 041 482 Ft 3 874 921 Ft 12 825 988 Ft 12 916 403 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 606 873 Ft 26 875 Ft 53 750 Ft 2 687 498 Ft 1 151 785 Ft 3 812 408 Ft 3 839 283 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

6 163 364 Ft 63 540 Ft 127 080 Ft 6 353 984 Ft 2 723 136 Ft 9 013 580 Ft 9 077 120 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

12 374 618 Ft 127 573 Ft 255 147 Ft 12 757 338 Ft 1 417 482 Ft 14 047 247 Ft 14 174 820 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 26 202 287 Ft 270 127 Ft 540 254 Ft 27 012 668 Ft 10 506 251 Ft 37 248 792 Ft 37 518 919 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 (62 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1524822678.pdf (Szerkesztés alatt, 429 Kb, 2018-04-27 11:51:18) 001ec28394498180972dd9731ff93789107e674a822c0311bb6c1ee6f00184ca

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)

alairasminta-nemethgabor_1524488338.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2018-04-23 14:58:58)
e831458bac3b1d8ac397bfa64dd1f6fc02f2cce5eae59ed4cda29def1cf7c3e3

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

nemrelevans_nyilatkozat_1530280177.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2018-06-29 15:49:37)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

nemrelevans_nyilatkozat_1524575738.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 15:15:38)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

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

onresznyilatkozatmksz_1528284858.pdf (Hiánypótlás melléklet, 354 Kb, 2018-06-06 13:34:18)
80c77c5f46c92b41eab67599a71beb9712bbf7aea9bdf5cb712c4d0fa71a3d92

megvalositasitervmksz_1524822765.pdf (Szerkesztés alatt, 456 Kb, 2018-04-27 11:52:45)
ebc5352025b7b5ee2519e19f3b06591bd57b5a7c65ef3e6698d00cef3dcb73e5

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nemrelevans_nyilatkozat_1530280100.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2018-06-29 15:48:20)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

nemrelevans_nyilatkozat_1524575726.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 15:15:26)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

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

nemrelevans_nyilatkozat_1530280090.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2018-06-29 15:48:10)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

nemrelevans_nyilatkozat_1524575915.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 15:18:35)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

Egyéb dokumentumok

vazlatrajz_1524734291.jpg (Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2018-04-26 11:18:11) bddb9aced1cadeaeb38da2c7d8f0ae55a06a31b3a1fec0369a0abcb6b8aa54ee

oltozobovitesterveze_1524734349.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-26 11:19:09)
5650cdcd58f343399698355693a45d389c243e12b417fb5d7501e6546bf7a658

ajanlat_oltozopad_1524734465.docx (Szerkesztés alatt, 452 Kb, 2018-04-26 11:21:05)
769805b64f065cfb32f04f576589b63753acaacc6f0f078afc49655d6b2d1388

taonyilatkozat_1528879024.pdf (Hiánypótlás melléklet, 342 Kb, 2018-06-13 10:37:04)
784838c40a782bce1c13be6ba033ad7eea30f641dbeed37c4ed361e8bb1270f9

elozetes_szandeknyilatkozat__1528285196.pdf (Hiánypótlás melléklet, 40 Kb, 2018-06-06 13:39:56)
5cfe5d904f52c870e58b9c46744078b02572a1cd23e8bd68cb108b1d16e8058b

jegyzokonyvikivonat001_1530258700.pdf (Hiánypótlás melléklet, 18 Kb, 2018-06-29 09:51:40)
2ea9b7d9d7c220b663f10597d5374fa2503812bc55fa73c5a3c2314565f3ba1c

nyilatkozat_fajlagos_m2_1529747512.pdf (Hiánypótlás melléklet, 352 Kb, 2018-06-23 11:51:52)
3fb93887bbc9c27bb7e3245647bcb8f382356bca318bfb6258da2f498dcf0b59

illes_alexandra_munkakori_leiras_1530278041.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2018-06-29 15:14:01)
52e315cfc11bfe471a1b344a141bd61bd6829b48d2677bed2f240e41012dd215

kovacs_eszter_munkakori_leiras_1530278051.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2018-06-29 15:14:11)
fa00bb9c93488941e5664f4d79b5fe6083f5db5b18dded84024b4857d4c75321

matis_klaudia_munkakori_leiras_1530278843.pdf (Hiánypótlás melléklet, 4 Mb, 2018-06-29 15:27:23)
c6f5292272a7d676c56c6b4e92b4bf998f9ca55c3a3749239e89b20c36a29fa7

toth_david_munkakori.pd_1530279493.pdf (Hiánypótlás melléklet, 203 Kb, 2018-06-29 15:38:13)
b3604d26eb1e83cd4d3cdcddb64a790f67addaf4428d82e5ed4c8aed0424dfe2

toth_david_munkakori_mod.pd_1530279503.pdf (Hiánypótlás melléklet, 204 Kb, 2018-06-29 15:38:23)
5a098ef0409e5eb41155eb943b1e48ce896bacb9bdb2c117a7ecb8e6c3e0ec17

bogdan_monika_munkakori.pd_1530279513.pdf (Hiánypótlás melléklet, 53 Kb, 2018-06-29 15:38:33)
cb275c8b5fbd5c2fb376e4aedfad34b34f6614f845fe201f9eb46d73ec83abf1

bogdan_monika_munakori_mod.pd_1530279519.pdf (Hiánypótlás melléklet, 54 Kb, 2018-06-29 15:38:39)
1280a003350b052aae6d69d9c5641a351fea40357bb8c0edfe6302bd54231e40

nyilatkozat_valtozasokrol_1530279525.pdf (Hiánypótlás melléklet, 352 Kb, 2018-06-29 15:38:45)
958f5e355252594eb1c458e3544d2cd523f9d67d8e4581950f784e90698e363f

meszaros_brigitta_munakori.pd_1530279818.pdf (Hiánypótlás melléklet, 44 Kb, 2018-06-29 15:43:38)
0653c80cb1835e9081d38e3bd0c5a429aaf235cf33b00255c55400077dfb1b5f

onresznyilatkozatmksz_1524822787.pdf (Szerkesztés alatt, 354 Kb, 2018-04-27 11:53:07)
80c77c5f46c92b41eab67599a71beb9712bbf7aea9bdf5cb712c4d0fa71a3d92

EMMI nyilatkozat
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Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozatmksz_1524822698.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-27 11:51:38)
6c87218bcc93784c61419b9c8d7bd4fe8fedef33468e3aabc6d407509676a823

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

cegkivonat.pd_1524488318.pdf (Szerkesztés alatt, 292 Kb, 2018-04-23 14:58:38) b44a56207bc0c910350e18764793c2ff6f617ccfe1cd2e62adf49838e328b371

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

igazgatasi_dij_fizetese_1524744754.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2018-04-26 14:12:34)
097f5f6df61fec8b69a169777b2d460166e38f44baf09959f0464caef6994b6e

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

nemrelevans_nyilatkozat_1530280111.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2018-06-29 15:48:31)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

nemrelevans_nyilatkozat_1524575759.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 15:15:59)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

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

koztart_opten_kerelem_001_06458_201_1524487240.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-23 14:40:40)
7a7846acdf0975de668c7a57ca4afb24cda3a3598c69cd30d9d6bc90be668384

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2mksz_1524822720.pdf (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2018-04-27 11:52:00) 19fdafc30aac91af09e9fa56f1de3e1a6bb51a8dea40e036fb3c17d134587a23

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nemrelevans_nyilatkozat_1530280139.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2018-06-29 15:48:59)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

nemrelevans_nyilatkozat_1524733908.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-26 11:11:48)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

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

napelem_nem_engedelykoteles_nyilatk_1524488435.pdf (Szerkesztés alatt, 715 Kb, 2018-04-23 15:00:35)
52d0a16c99ea945c86506ee6a42caf98e925f0863fcd0e1b7e77111e83ad5e93

tul.hozzajarulas2_1528285038.pdf (Hiánypótlás melléklet, 45 Kb, 2018-06-06 13:37:18)
5d9fe173776b463fab68520d6f684f3cd7a66695d8c8090fa6a7f4c82b053b10

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

nemrelevans_nyilatkozat_1530280052.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2018-06-29 15:47:32)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

nemrelevans_nyilatkozat_1524733710.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-26 11:08:30)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

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

nemrelevans_nyilatkozat_1530280062.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2018-06-29 15:47:42)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

tulajdoni_lap_166-3_1524733756.jpg (Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2018-04-26 11:09:16)
de003094d48931bbd3ed55f2ee685ed785b8179b1798910fbe377d151643b6ba

tulajdoni_lap_337-1_1524733797.jpg (Szerkesztés alatt, 171 Kb, 2018-04-26 11:09:57)
f62ab228b29637ffea498de61001e996abd405d057f2e8c3726fbd2340998da3

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

tul.hozzajarulas2_1524569968.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2018-04-24 13:39:28) 5d9fe173776b463fab68520d6f684f3cd7a66695d8c8090fa6a7f4c82b053b10

nemrelevans_nyilatkozat_1530280040.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2018-06-29 15:47:20)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

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

greenlinekft.napelemesarajanlat_1524736433.pdf (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2018-04-26 11:53:53)
b7f0ef21bc0df90be95769093da76760528c9db9374f4c36e33bcf4b2f77c982

nemrelevans_nyilatkozat_1530280072.docx (Hiánypótlás melléklet, 11 Kb, 2018-06-29 15:47:52)
590a74a0a430d8ea4521e93aa3cb9dccf582f049cbb88cd314caad7abbd68ab8

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

ajanlat_takaritogep_alairt_1524817196.pdf (Szerkesztés alatt, 373 Kb, 2018-04-27 10:19:56)
8a563ebb7cf21578a41cfc5e4e22e069fa16979064f1c1ae79b4422e347c4f97

sepregetogep_ajanlat_1528799658.pdf (Hiánypótlás melléklet, 724 Kb, 2018-06-12 12:34:18)
cc1bfd009d5360613253bd6dcadda6214a0fb2b484d20dac09c4c980741aeb3c
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architektikaoltozobovit_1529406102.pdf (Hiánypótlás melléklet, 135 Kb, 2018-06-19 13:01:42)
3bdc1e11eaa98c8d93f5ee4ef44e04e5bfb1fb364e266177276cd3ef376c5bf9

ae085oltozoboviteste_1529406108.pdf (Hiánypótlás melléklet, 231 Kb, 2018-06-19 13:01:48)
e3a1e51020e62845b41ecacc2014e20335b0bab70c28c32cd7454cea99bdbc30

greenlinekft.napelemesarajanlat_1524489232.pdf (Szerkesztés alatt, 231 Kb, 2018-04-23 15:13:52)
f6ea28aa36e2ec1e260fedc47d9928ccf89446b532923019fd64d6c427cdb1cd

oltozobovitesterveze_1529509809.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2018-06-20 17:50:09)
decdcf03fb5585f24f6a054f77dea1dd048a0affc64c36cbeb1e9a1135444cc2

oltozo_tervezesi_ajanlat_1528285084.pdf (Hiánypótlás melléklet, 43 Kb, 2018-06-06 13:38:04)
bcf2dc2dc98c02be6f43d302616313b2e910c2725431e6f332614a3c7383ec34

takaritogep_arajanlat_1528285252.pdf (Hiánypótlás melléklet, 373 Kb, 2018-06-06 13:40:52)
08358605693ff54ed0f4b9e270fcde250d5259f18f26818e29bd751a13a3199a

halo_arajanlat_1528458726.pdf (Hiánypótlás melléklet, 52 Kb, 2018-06-08 13:52:06)
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