
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Jászberényi Tanítóképző Főiskola Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  JTF DSE

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  Gyermekbajnokság

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  19866657-1-16

Bankszámlaszám  11745035-20101299-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  5100  Város  Jászberény

Közterület neve  Kálmán  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  5100  Város  Jászberény

Közterület neve  Kálmán  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 387 21 16  Fax  +36 57 401 688

Honlap  www.jfk.szie.hu  E-mail cím  eurokapu@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Andrási György

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 976 67 56  E-mail cím  eurokapu@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Turcsányi Béla +36 70 387 21 26 eurokapu@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Hűtőgépgyári Sportcsarnok Jászberény Önkormányzat VV Zrt. 28 Felk. és versenyeztetés

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1989-01-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1989-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben 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 2,4 MFt 3 MFt 4 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,5 MFt 0,6 MFt 0,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 19,5 MFt 20 MFt 20 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 22,4 MFt 23,6 MFt 24,8 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 4,7 MFt 6 MFt 8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 3,5 MFt 3,8 MFt 4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 2,2 MFt 2,3 MFt 3 MFt

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

Összesen 11,2 MFt 12,9 MFt 16 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 9,34 MFt 10,66 MFt 13,2 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 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

6 836 593 Ft 136 732 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

20 591 732 Ft 411 835 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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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:

A legidősebb korosztályunk az NB II ifjúsági bajnokság déli csoportjában (zöldkártyával Euronovex ifi csapatraként)szerepel. Az U15-ös korosztályunk indul a Pest
megyei ifjúsági bajnokságban. A még fiatalabbak az Országos Gyermekbajnokság Sterbinszky régiójában indultak a 2017/18-as bajnoki szezonban,ahol
U13,U11,U10 és U9-es korosztályban versenyeznek az U13-as korosztályt szerettük volna 2 csapattal indítani a bajnokságban(a magas létszámra való tekintettel)de
sajnos III. osztályban nem indult csoport ezért felversenyeztetéssel adtunk lehetőséget a játékra. A bajnokság kuparendszerben kerül lebonyolításra , így egy
fordulóban több mérkőzést is játszanak a csapatok. Az általunk szervezett fordulókat a Hűtőgépgyári Sportcsarnokban rendezzük ahol a teremhasználatért bérleti
díjat fizet az egyesületünk. Az utánpótlás csapataink a város szinte minden iskolájában edzenek,mert csak így tudjuk megoldani a teremidőket,hogy minden
csapatnak legyen edzési lehetőség (sajnos ezek egy része nem szabványos kézilabdapálya méretű). A TAO támogatásnak köszönhetően sok színvonalas tornán
tudunk részt venni a különböző korosztályos csapatainkkal ahol erősebb játékerőt képviselő ellenfelekkel is meg tudunk mérkőzni ami a további munkánkat és a
játékosaink fejlődését is segíti és gyorsítja valamint ezek a tornák lehetőséget biztosítanak arra,hogy a tehetségesebb játékosainknak további feljebb lépési
lehetőséget adjunk ,ezzel szeretnénk mi is segíteni a Magyar kézilabda sportág jövőjét.Jelen esetben a balatonboglári Kézilabda Akadémia az előző évben 2 , az idén
1 játékosunkat talált alkalmasnak arra ,hogy a kézilabda pályafutását ott folytassa.A végzős diákjaink a sikeres középiskolai felvételi után többségében Budapesten
tanulnak tovább és sokan folytatják tovább a kézilabdázást, amiben mi is tudunk nekik segíteni a klubokkal ápolt jó kapcsolataink révén.Játékosaink saját iskolájuk
színeiben,különböző korosztályokban részt vesznek a Diákolimpiai küzdelmekben ahol minden csapatunk többnyire megyei döntőt nyer,így továbbjut az Országos
Elődöntőbe és már többször az Országos 8-as döntőbe is bejutott ahol már szinte csak NBI-es csapatokkal találkoztak.Jelenleg igen nagy gondot jelent,hogy a
Hűtőgépgyári Sportcsarnokba edzésekre ki tudjuk juttatni a gyerekeket a kora délutáni időszakban(a szülők még dolgoznak),mivel 6 km a távolságra van a
várostól.Sikeresen megtörtént a Hűtőgépgyári Sportcsarnok felújítása most szeretnénk berendezni az öltözőket és az irodát szertárat. 

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

Ingatlan beruházásra nem pályázunk. 

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

Az elmúlt évtizedek jászberényi női kézilabda utánpótlás nevelést az jellemezte , hogy csak 2 iskolára épült. Az utóbbi években a TAO támogatás segítségével azt a
célt tűztük ki magunk elé , hogy ezen szeretnénk változtatni. Ezért a város valamennyi iskolájában kerestünk olyan agilis , a kézilabdához értő testnevelőket akik
megismertetik és megszerettetik a gyerekekkel ezt a szép sportágat. Ez a törekvésünk sikerrel járt olyannyira, hogy a létszámot csak kismértékben szeretnénk
növelni mivel már teremidő hiány miatt nem tudnánk biztosan megoldani az edzéseket. A 2016/17-os szezonban már a korcsoportos edzésekre a város valamennyi
iskolájából érkeznek gyerekek. Terveink között szerepel egy fiú csapat indítása is amit a gyerekek és a szülők is igényelnének. A férfi kézilabdának is nagy múltja volt
Jászberényben de sajnos már régen megszűnt. Ezt szeretnénk újra elindítani hasonlóan , mint ahogy ebben a szezonban a régi játékosokból( igaz új klubként )
újraindítottuk a felnőtt női kézilabda csapatot is amely a JNKSZ-megyei bajnokságban szerepel és ebben a bajnokságban is tudjuk játszatni a junior korú
játékosainkat, kettős játékengedéllyel. A legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy minél több tanulót vonjunk be a mindennapos testnevelés keretében a
kézilabda sportba és akinek ennél többre van igénye azoknak tudjunk lehetőséget , fejlődésükhöz megfelelő feltételeket biztosítani a JTF DSE
szakosztályában.Továbbra is felkészítjük az érdeklődő játékosainkat a kiválasztókra és biztatjuk Őket, hogy ezekre menjenek el, így lehetőséget adunk nekik is
valamint az Őket figyelő szakemberek részére , hogy időben ki tudják választani a tehetséges játékosokat ezzel elősegítve a Magyar kézilabdázás jövőjét, mivel
utánpótlás bázisként működünk amióta a jászberényi Főiskolának nincs vonzereje , ezért nem városunkban folytatják tanulmányaikat. 

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

Amennyiben programunk támogatást kap és terveink megvalósulnak a városban és a térségben a kézilabdázás, mint sportág jelentősen megerősödhet. A játékosok
számának lassú emelkedése, a sportág iránt „elhivatott” szülők és/vagy szurkolók megjelenésével a kézilabdás események „társadalmi” jelentőséget nyerhetnek. A
sportfelszerelések beszerzése, sporteszközök vásárlása, az edzők megbecsülése –ezzel együtt elhivatottságuk fokozódása-, továbbképzése pedig hosszabb távon is
biztosíthatja a sportág életben maradását a városban és a kistérségben egyaránt. Kockázati tényezőként szerepel, hogy / kosárlabda, röplabda / más látvány
csapatsportágak is hasonló célokat tűztek ki maguk elé. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó
’’konkurencia harcot’’. A kisebb egyesületek 5-10-15 éves szakmai munkáját a nagyobb egyesületek által honorált nevelés díj ismerné el és biztosítaná a további
fenntartás és szakmai fejlesztés költségeinek fedezését. Sikerült elérnünk ,hogy a térség meghatározó női kézilabda utánpótlás bázisa lettünk amihez nagyban
hozzájárult a felújított csarnokunk vonzereje .
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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)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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)

Sporteszköz nagy taktikai tábla/csapat db 5 19 000 Ft 95 000 Ft

Egyéb asztal db 2 60 000 Ft 120 000 Ft

Egyéb szék db 11 10 000 Ft 110 000 Ft

Egyéb fogas db 13 70 000 Ft 910 000 Ft

Egyéb öltöző pad db 15 70 000 Ft 1 050 000 Ft

Egyéb polc rendszer szertárba db 4 99 616 Ft 398 464 Ft

Egyéb takarító gép db 1 1 950 000
Ft

1 950 000 Ft

Egyéb wax eltávolító gép (labda tisztító) db 1 1 000 000
Ft

1 000 000 Ft

Egyéb zárható szekrény db 2 150 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz compressor (pumpa) db 1 65 000 Ft 65 000 Ft

Sporteszköz labdapumpa db 2 3 000 Ft 6 000 Ft

Sporteszköz labdazsák csom 5 10 000 Ft 50 000 Ft

Sporteszköz wax lemosó db 10 6 500 Ft 65 000 Ft

Egyéb újraélesztő készülék db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Egyéb íróasztal db 5 60 000 Ft 300 000 Ft

Egyéb irodai forgószék db 5 40 000 Ft 200 000 Ft

Egyéb irodai polcos szekrény db 6 40 000 Ft 240 000 Ft

Egyéb tárgyalóasztal db 1 120 000 Ft 120 000 Ft

Egyéb tárgyalószék db 8 20 000 Ft 160 000 Ft

Egyéb wifi router db 1 15 000 Ft 15 000 Ft

Informatikai
eszközök

Számítógép db 3 150 000 Ft 450 000 Ft

Egyéb monitor db 3 40 000 Ft 120 000 Ft

Egyéb egér (optikai) db 3 4 000 Ft 12 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 2 150 000 Ft 300 000 Ft

Egyéb külső merevlemez db 3 25 000 Ft 75 000 Ft

Egyéb fénymásoló, nyomtató (25 lap/perc,
színes)

db 1 350 000 Ft 350 000 Ft

Egyéb íróasztali lámpa db 5 10 000 Ft 50 000 Ft

Informatikai
eszközök

Projektor db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Egyéb vetítővászon db 1 180 000 Ft 180 000 Ft

Egyéb üveges szekrény db 1 70 000 Ft 70 000 Ft

9 561 464 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

nagy taktikai tábla/csapat Fontos szerepet játszik a taktika vizuális térben való megjelenítésében.

asztal A felújított sportcsarnok, az öltözők és a szertár komfortosabbá tételét segíti elő.

szék Ülőhelyek biztosítását szolgálja az öltözőkben, irodákban, közösségi terekben a sportolóknak, vendégeknek és a dolgozóknak
egyaránt.

fogas A különböző ruhadarabok biztonságos elhelyezésére és állapotuk romlása ellen használjuk.

öltöző pad Fontos, hogy a sportolóknak a mérkőzés, edzés előtt és után is biztosítva legyen a modern, komfortos öltöző pad.

polc rendszer szertárba A sporteszközök megfelelő tárolásához elengedhetetlen egy többrészes polc rendszer, amely bírja a súlyukat.

takarító gép A felújított pályafelület állagának megóvása érdekében fontos egy takarítógép.

wax eltávolító gép (labda
tisztító)

A labdák tisztításához szükséges. E gép használata által a játékszerek elhasználódásának az üteme is nagymértékben
visszaesik.

zárható szekrény A sporteszközök, illetve a nagy értékű vagyontárgyak biztonságos tárolására használjuk edzésidőben és azon túl.

compressor (pumpa) A modern kor megköveteli magának a szertárfelszerelések bővítését különböző segédeszközökkel, mint pl. a kompresszor,
amely nagyban meggyorsítja a labdák felfújását.

labdapumpa Az idegenbeli mérkőzésekre a nehezen szállítható kompresszor helyett kézi labdapumpákat viszünk, a labdák felfújásához.

labdazsák A labdák megfelelő tárolásához, illetve a szállításuk megkönnyítéséhez alkalmazzuk.

wax lemosó Az edzések és mérkőzések folyamán használt, ragadós wax lemosásához szükséges, továbbá a játékszerek megfelelő
állapotban tartásához.

újraélesztő készülék Elengedhetetlen tartozéka egy modern sportcsarnoknak.

íróasztal Irodába szükséges berendezési tárgy, az adminisztratív tevékenységek végzésének megkönnyítésére alkalmas eszköz.

irodai forgószék A kényelmes és hatékony munkavégzéshez szükséges irodai berendezés

irodai polcos szekrény A különféle dokumentumok jól szegregált, átlátható módon való elhelyezésére használatos tároló.

tárgyalóasztal Elengedhetetlen irodai berendezés, partnerekkel és munkatársakkal való megbeszélések lebonyolításához, csapatértekezletek
megtartásához.

tárgyalószék Elengedhetetlen irodai berendezés, partnerekkel és munkatársakkal való megbeszélések lebonyolításához, csapatértekezletek
megtartásához.

wifi router Irodába szükséges informatikai eszköz, amely megkönnyíti és sokkal gyorsabbá teszi a virtuális kommunikációt a dolgozók
között.

Számítógép Az adminisztratív tevékenységek végzésének megkönnyítésére alkalmas eszköz. Az egyesület mindennapi működésével
kapcsolatos megnövekedett adminisztratív feladatok ellátáshoz is elengedhetetlen.

monitor A számítógépen történő folyamatok vizuális megjelenítésére használatos eszköz. Az egyesület mindennapi működésével
kapcsolatos megnövekedett adminisztratív feladatok ellátáshoz is elengedhetetlen.

egér (optikai) A számítógépek könnyebb kezeléséhez elengedhetetlen eszköz. Az egyesület mindennapi működésével kapcsolatos
megnövekedett adminisztratív feladatok ellátáshoz is elengedhetetlen.

Laptop A hordozhatóságának köszönhetően nem csak az irodában, de akár útközben, vagy otthon is tudják végezni az alkalmazottak a
munkájukat. Az egyesület mindennapi működésével kapcsolatos megnövekedett adminisztratív feladatok ellátáshoz is
elengedhetetlen.

külső merevlevez Az adatok megfelelő és biztonságos tárolásában fontos szerepet játszó hordozható tárhely.

fénymásoló, nyomtató (25
lap/perc, színes)

Egy korszerű irodában elengedhetetlen egy gyors és multifunkciós nyomtatásra szolgáló eszköz. Az egyesület mindennapi
működésével kapcsolatos megnövekedett adminisztratív feladatok ellátáshoz is elengedhetetlen.

íróasztali lámpa Az irodák tájolásából adódóan fontos kellék az íróasztali lámpa, mivel a nap nagy részében árnyék vetül rá.

Projektor A különböző tervek, munkafolyamatok kivetítéséhez használatos, ezzel a csapatmunkát megkönnyítő eszköz. Eligazítások, illetve
taktikai értekezletek lebonyolításához is használatos.

vetítővászon A projektor által sugárzott képet esztétikusabbá, illetve jobban értelmezhetővé teszi egy jó minőségű vászon. Eligazítások, illetve
taktikai értekezletek lebonyolításához is használatos.

üveges szekrény A csapatok által elnyert díjak, kupák, elismerő oklevelek tárolására használatos eszköz.

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)

6 631 495 Ft 68 366 Ft 136 732 Ft 6 836 593 Ft 2 929 969 Ft 9 698 196 Ft 9 766 562 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)

0 Ft

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. 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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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-04-30 11:31:50

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

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 0 0 0 0

U9 0 0 0 0

U10 2 2 0 0

U11 11 10 0 0

U12 14 14 0 0

U13 25 18 0 0

U14 18 10 0 0

U15 0 0 0 0

serdülő 40 26 0 0

ifjúsági 45 13 0 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 155 93 0 0
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-04-30 11:32:05

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

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

 Női Férfi Női Férfi

U7 0 0 - -

U8 0 0 0 0

U9 1 0 1 0

U10 1 0 1 0

U11 1 - 1 0

U12 - 0 0 0

U13 1 - 1 0

U14 - 0 0 0

U15 - - - 0

serdülő 0 0 0 0

ifjúsági 1 0 1 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 5 0 5 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)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Ifjúsági, U10, U11,
U13, U9

Nem
releváns

0 0 Ft 200 000 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)

Pálya UP Ifjúsági, U10, U11,
U13, U9

5 080 Ft 54 10 540 2 743 200 Ft

Uszoda Ifjúsági, U10, U11,
U13, U9

1 000 Ft 18 10 180 180 000 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)

Edző 1961 TURCSÁNYINÉ
PESTI EDIT

EKHO 6 10 135 000 Ft 26 325 Ft 1 613 250 Ft

Edző 1738 BÚS LINDA EKHO 6 10 55 000 Ft 10 725 Ft 657 250 Ft

Edző 32386 LÉKÓNÉ PÉNZES
IBOLYA

EKHO 6 10 85 000 Ft 16 575 Ft 1 015 750 Ft

Edző 1949 SZÖLLŐSINÉ
KÁRPÁTI ÁGNES

EKHO 6 10 65 000 Ft 12 675 Ft 776 750 Ft

Edző 1876 OLÁHNÉ
HARSÁNYI MÁRIA

EKHO 6 10 65 000 Ft 12 675 Ft 776 750 Ft

Technikai
vezető

Turcsányi Béla EKHO 5 10 135 000 Ft 26 325 Ft 1 613 250 Ft

Technikai
vezető

Böjti Péter EKHO 4 10 45 000 Ft 8 775 Ft 537 750 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

TURCSÁNYINÉ PESTI EDIT 1963.06.26. C Nem rel. Ifjúsági

BÚS LINDA 1981.07.04. D Igen U13

LÉKÓNÉ PÉNZES IBOLYA 1977.06.12. C Nem rel. U13

SZÖLLŐSINÉ KÁRPÁTI ÁGNES 1959.07.12. D Igen U11

OLÁHNÉ HARSÁNYI MÁRIA 1963.10.06. D Igen U10, U9

Turcsányi Béla 1963-08-21 Nem rel. Nem rel. Ifjúsági

Böjti Péter 1967-12-06 Nem rel. Nem rel. U10, U11, U13, U9
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 700 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 200 000 Ft

Személyszállítási költségek 3 600 000 Ft

Nevezési költségek 300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 923 200 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 4 048 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 6 990 750 Ft

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

Összesen 22 261 950 Ft

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)

19 973 980 Ft 205 917 Ft 411 835 Ft 20 591 732 Ft 2 287 970 Ft 22 673 785 Ft 22 879 702 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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

136 732 Ft 136 732 Ft 68 366 Ft 205 098 Ft

Utánpótlás-nevelés 411 835 Ft 411 835 Ft 205 917 Ft 617 752 Ft

Összesen 548 567 Ft  822 850 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

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 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: Jászberény, 2018. 11. 05.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Andrási György (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: Jászberény, 2018. 11. 05.
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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 Andrási György (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Jászberényi Tanítóképző Főiskola Diáksport

Egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Jászberényi Tanítóképző

Főiskola Diáksport Egyesület (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: önkormányzati

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(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.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Jászberény, 2018. 11. 05.

..........................................................
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 Andrási György (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.

Jászberény, 2018. 11. 05.

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 nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

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.

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: Jászberény, 2018. 11. 05. Andrási György 
elnök 

Jászberényi Tanítóképző Főiskola Diáksport Egyesület
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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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Utolsó feltöltés:

2018-04-27 18:37:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 139
Utolsó feltöltés:

2018-07-26 13:12:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2018-04-28 09:45:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-04-27 18:00:03

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)

(25 000 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)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Jászberény, 2018. 11. 05.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése 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%

be/SFPHP01-06123/2018/MKSZ

2018-11-05 15:02 26 / 32



A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 6 631 495 Ft 68 366 Ft 136 732 Ft 6 836 593 Ft 2 929 969 Ft 9 698 196 Ft 9 766 562 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 631 495 Ft 68 366 Ft 136 732 Ft 6 836 593 Ft 2 929 969 Ft 9 698 196 Ft 9 766 562 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

19 973 980 Ft 205 917 Ft 411 835 Ft 20 591 732 Ft 2 287 970 Ft 22 673 785 Ft 22 879 702 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 26 605 475 Ft 274 283 Ft 548 567 Ft 27 428 325 Ft 5 217 939 Ft 32 371 981 Ft 32 646 264 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (159 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat001_1524844932.jpg (Szerkesztés alatt, 195 Kb, 2018-04-27 18:02:12)
1778c51eacb5cc73aba621651ac539709765604764c77d3acb24f8d7ccb9ed48

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)

andrasialairasicimpeldany_149313547_1524640888.pdf (Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2018-04-25 09:21:28)
39a6005f998e8b4f3ce3fc9a912254613f3142ad4482d1ffabe9c12d26788306

alairasicimpeldanyturcsanyi001_1524844684.jpg (Szerkesztés alatt, 305 Kb, 2018-04-27 17:58:04)
b70a6935a4ac2ce742ea865483900cdadcd2854bb0ef681b1b9676c65c24c3fe

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

teremberlet2.o.001_1524844802.jpg (Szerkesztés alatt, 513 Kb, 2018-04-27 18:00:02)
28ca55d974211f1c5bb70610255fd9921975157ad87ce43b75a00b9eb75c423e

teremberlet3.o.001_1524844803.jpg (Szerkesztés alatt, 303 Kb, 2018-04-27 18:00:03)
437f57fdb7953469c6b9999840a4f1d272323fabafefab2b9f426528f622619b

teremberletisz.1.o.001_1524844803.jpg (Szerkesztés alatt, 457 Kb, 2018-04-27 18:00:03)
0ec4ba09296d9b18887c91dc907e57a066c114bcbba5a7d55c480edc705aba7d

Egyéb dokumentumok

waxlemoso_arajanlat3masolata_1532439020.pdf (Hiánypótlás, 162 Kb, 2018-07-24 15:30:20)
9c5a770630eaa567eb209c2bf70842f1f37ea5777eb3e07fe79d2f120f70c139

waxlemoso_arajanlat3_1532439020.pdf (Hiánypótlás, 162 Kb, 2018-07-24 15:30:20) 9c5a770630eaa567eb209c2bf70842f1f37ea5777eb3e07fe79d2f120f70c139

wifirouter_arajanlat1_pngmasolata_1532439021.pdf (Hiánypótlás, 80 Kb, 2018-07-24 15:30:21)
cfb6e0c33fec50ee23aaeb577ddba3c3044d33fa152898aa0b4b1646c7bbff59

wifirouter_arajanlat1_png.pd_1532439021.pdf (Hiánypótlás, 80 Kb, 2018-07-24 15:30:21)
cfb6e0c33fec50ee23aaeb577ddba3c3044d33fa152898aa0b4b1646c7bbff59

wifirouter_arajanlat2_pngmasolata_1532439021.pdf (Hiánypótlás, 64 Kb, 2018-07-24 15:30:21)
5f4ee6db7bbfe45dd8680ac8ebb60a980de541f09d599cbb48b37ef333c9fdaa

wifirouter_arajanlat2_png.pd_1532439021.pdf (Hiánypótlás, 64 Kb, 2018-07-24 15:30:21)
5f4ee6db7bbfe45dd8680ac8ebb60a980de541f09d599cbb48b37ef333c9fdaa

wifirouter_arajanlat3_pngmasolata_1532439021.pdf (Hiánypótlás, 67 Kb, 2018-07-24 15:30:21)
eac2d3fc73e427c581adba7d8c5697bc478f6bf55d553030e196d7e328da6a8b

wifirouter_arajanlat3_png.pd_1532439021.pdf (Hiánypótlás, 67 Kb, 2018-07-24 15:30:21)
eac2d3fc73e427c581adba7d8c5697bc478f6bf55d553030e196d7e328da6a8b

zarhatoszekreny_arajanlat1masolat_1532439021.pdf (Hiánypótlás, 161 Kb, 2018-07-24 15:30:21)
5d3ec753a0ef9cbaf2642011b89c591b681437e1b849fd2fe2c6d70ba71dea68

zarhatoszekreny_arajanlat1_1532439022.pdf (Hiánypótlás, 161 Kb, 2018-07-24 15:30:22)
5d3ec753a0ef9cbaf2642011b89c591b681437e1b849fd2fe2c6d70ba71dea68

zarhatoszekreny_arajanlat2masolat_1532439022.pdf (Hiánypótlás, 173 Kb, 2018-07-24 15:30:22)
8d364cc2ce32c9a2d4db6bf5c619dcff23448b9b1abf85b514e2518cfc8d2936

zarhatoszekreny_arajanlat2_1532439022.pdf (Hiánypótlás, 173 Kb, 2018-07-24 15:30:22)
8d364cc2ce32c9a2d4db6bf5c619dcff23448b9b1abf85b514e2518cfc8d2936

zarhatoszekreny_arajanlat3masolat_1532439022.pdf (Hiánypótlás, 178 Kb, 2018-07-24 15:30:22)
c7ead4ccf976d10f7af263d46d01e98a79a98d017665f962c2d1e33d3ee85952

zarhatoszekreny_arajanlat3_1532439022.pdf (Hiánypótlás, 178 Kb, 2018-07-24 15:30:22)
c7ead4ccf976d10f7af263d46d01e98a79a98d017665f962c2d1e33d3ee85952

asztal_arajanlat1_1532439023.pdf (Hiánypótlás, 193 Kb, 2018-07-24 15:30:23) e53f2f0aa045f2f8128d012210ad611d47b602f090bc142fa7be42d772fee7d6

asztal_arajanlat2_1532439023.pdf (Hiánypótlás, 164 Kb, 2018-07-24 15:30:23) 467da3a838537c798ea2244f331b2211410a8bbaa1bc0baecbd3e53163362af5

asztal_arajanlat3_1532439023.pdf (Hiánypótlás, 180 Kb, 2018-07-24 15:30:23) b7193dbec5461a44a93f4faea4a2227bc5a1ce7f6709fe85d7dd131c29b4b9e1

asztalilampa_arajanlat1_png.pd_1532439023.pdf (Hiánypótlás, 52 Kb, 2018-07-24 15:30:23)
a240a5e7273c7c53e98ede112814bd8880e24168252ab9528f8b7a3e6d4c111c

asztalilampa_arajanlat2_png.pd_1532439024.pdf (Hiánypótlás, 76 Kb, 2018-07-24 15:30:24)
90e571e243b47d757dfac18569ebb2075a28037981c5e27e7f248a84333c5963

asztalilampa_arajanlat3_png.pd_1532439024.pdf (Hiánypótlás, 73 Kb, 2018-07-24 15:30:24)
18c4d5afd33079e838dfb050a9f651e7183ba02dbf6d561819c1329b87847cdc

compressor_arajanlat1_1532439024.pdf (Hiánypótlás, 142 Kb, 2018-07-24 15:30:24)
458c1779a51c668552dc5a25d8316b209fc5e126ef81719b2b754df9457a0700

compressor_arajanlat2_1532439024.pdf (Hiánypótlás, 43 Kb, 2018-07-24 15:30:24) 352d60f8ff8ee9cf24590be2e6ce57ae9e5e5d772bb196688d9dc4d54faa4714

compressor_arajanlat3_png.pd_1532439024.pdf (Hiánypótlás, 78 Kb, 2018-07-24 15:30:24)
7baf798b854c5b2b62ff48635a34f3c50d7bbbc5422c40d4e9355e6723df1c77

defibrillator_arajanlat1_1532439025.pdf (Hiánypótlás, 267 Kb, 2018-07-24 15:30:25) edc9f53eff349e01fa40bee4a1d26e7230085f0b4601e4b328a72ad3cbd0dc4d

defibrillator_arajanlat2_1532439025.pdf (Hiánypótlás, 205 Kb, 2018-07-24 15:30:25)
4a75ee592bed84a2bf145e86864345d5a944acaaece75fcb74a392806d9ae2fa

defibrillator_arajanlat3_png.pd_1532439025.pdf (Hiánypótlás, 68 Kb, 2018-07-24 15:30:25)
8b27e360cfde91c63aec4170e94611c4bf091cb0540cb4fd1cdd41bb1f0bcc30

eger_arajanlat1_1532439025.pdf (Hiánypótlás, 112 Kb, 2018-07-24 15:30:25) 62362310115ee22ef6ceccf4f3a7b5470664afada082798dda67dd454f24cb6b

eger_arajanlat2_png.pd_1532439025.pdf (Hiánypótlás, 63 Kb, 2018-07-24 15:30:25)
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1177de3bfa27a4ce4cb9633a6023c368fa066a04d9e75fb2bbe21818be6ac1a2

eger_arajanlat3_png.pd_1532439025.pdf (Hiánypótlás, 61 Kb, 2018-07-24 15:30:25)
af46b965edec505d20170da711b644682546b14583b4173579013578aa12db64

fogas_arajanlat1_1532439026.pdf (Hiánypótlás, 148 Kb, 2018-07-24 15:30:26) 57fe48b81787bc712cdcf672402de7822d09c5fa793d317d42d1208a716bb012

fogas_arajanlat2_1532439026.pdf (Hiánypótlás, 166 Kb, 2018-07-24 15:30:26) ccec5f53d768ae343a5d904af82540812e3bc6f6b24660f5e909ec5bd4de7b9c

fogas_arajanlat3_1532439026.pdf (Hiánypótlás, 173 Kb, 2018-07-24 15:30:26) c5984641133d54285758ea7d2274486c3b81e54759b207a9f800b0e810376cc9

forgoszak_arajanlat1_png.pd_1532439026.pdf (Hiánypótlás, 54 Kb, 2018-07-24 15:30:26)
6425ab5593b3fa97f0bcb076297cd4e9b4e711e49d541b501af7977c4f93fb5f

20180724uszodaberlethp_1532603568.jpg (Hiánypótlás, 219 Kb, 2018-07-26 13:12:48)
47df90f9725ae90275749bb99a68373791af60b0b2cd5ee7bcb5584a9b310c81

forgoszek_arajanlat2_png.pd_1532439026.pdf (Hiánypótlás, 64 Kb, 2018-07-24 15:30:26)
cdd4d2ee4e14d77132c0df065be2ff24590575ebb8f66dfce2c141cb21697af8

forgoszek_arajanlat3_png.pd_1532439026.pdf (Hiánypótlás, 63 Kb, 2018-07-24 15:30:26)
9c1f796c2d542579a74fb86d568b9ad8c2d368b426b95e3fb7374541f5bbd2a8

kulsomerevlemez_arajanlat1_png.pd_1532439027.pdf (Hiánypótlás, 73 Kb, 2018-07-24 15:30:27)
20882d35d85f6a31026cb504fbac917029a87c44c5d8e39a6c8e3b83543ca202

kulsomerevlemez_arajanlat2_png.pd_1532439027.pdf (Hiánypótlás, 88 Kb, 2018-07-24 15:30:27)
a01e839aa9332fdcf44f92f653ede1b573340cd9a6fb3a7cc2d81669eebfb1a4

kulsomerevlemez_arajanlat3_png.pd_1532439027.pdf (Hiánypótlás, 49 Kb, 2018-07-24 15:30:27)
5d95888b3e0a3dd9797fadef2170e4727e6cfde6d71522f93c6e7b0096eaa6c8

labdapumpa_arajanlat1masolata_1532439027.pdf (Hiánypótlás, 140 Kb, 2018-07-24 15:30:27)
670c216d74a568950f70dbe722ec54372ebd34791a83676018dd15f534e396e6

labdapumpa_arajanlat1_1532439027.pdf (Hiánypótlás, 140 Kb, 2018-07-24 15:30:27)
670c216d74a568950f70dbe722ec54372ebd34791a83676018dd15f534e396e6

labdapumpa_arajanlat2_pngmasolata._1532439027.pdf (Hiánypótlás, 45 Kb, 2018-07-24 15:30:27)
a0c08c5e08bb85ea33a13219dc4ab002ed7490171042420413c304033bfb6d3f

labdapumpa_arajanlat2_png.pd_1532439028.pdf (Hiánypótlás, 45 Kb, 2018-07-24 15:30:28)
a0c08c5e08bb85ea33a13219dc4ab002ed7490171042420413c304033bfb6d3f

labdapumpa_arajanlat3_pngmasolata._1532439028.pdf (Hiánypótlás, 47 Kb, 2018-07-24 15:30:28)
ecacda780e8613177b63f1a7167eec935f79348763683be34accef0400403b5e

labdapumpa_arajanlat3_png.pd_1532439028.pdf (Hiánypótlás, 47 Kb, 2018-07-24 15:30:28)
ecacda780e8613177b63f1a7167eec935f79348763683be34accef0400403b5e

labdatertozsak_arajanlat1_pngmaso_1532439028.pdf (Hiánypótlás, 59 Kb, 2018-07-24 15:30:28)
60b863b4004a2602a69e44fa89d123884db33b4876e0f1ccc9ce2344cd45e5f6

labdatertozsak_arajanlat1_png.pd_1532439028.pdf (Hiánypótlás, 59 Kb, 2018-07-24 15:30:28)
60b863b4004a2602a69e44fa89d123884db33b4876e0f1ccc9ce2344cd45e5f6

labdazsak_arajanlat1masolata_1532439028.pdf (Hiánypótlás, 53 Kb, 2018-07-24 15:30:28)
ebd12970c4e84c22cf269d9a6f74ad3ea8488e02e5c37a80e49731486585cc45

labdazsak_arajanlat1_1532439028.pdf (Hiánypótlás, 53 Kb, 2018-07-24 15:30:28) ebd12970c4e84c22cf269d9a6f74ad3ea8488e02e5c37a80e49731486585cc45

laptop_arajanlat1_pngmasolata.pd_1532439028.pdf (Hiánypótlás, 73 Kb, 2018-07-24 15:30:28)
23040ae771c40631667922d8d99f9771ef9d84484d1a54334973b7388f831360

laptop_arajanlat1_png.pd_1532439028.pdf (Hiánypótlás, 73 Kb, 2018-07-24 15:30:28)
23040ae771c40631667922d8d99f9771ef9d84484d1a54334973b7388f831360

laptop_arajanlat2_pngmasolata.pd_1532439029.pdf (Hiánypótlás, 78 Kb, 2018-07-24 15:30:29)
033a6d9b1e034467ef8624dbfd74fb8048c690f66c60286bd857f483f16a0b65

laptop_arajanlat2_png.pd_1532439029.pdf (Hiánypótlás, 78 Kb, 2018-07-24 15:30:29)
033a6d9b1e034467ef8624dbfd74fb8048c690f66c60286bd857f483f16a0b65

laptop_arajanlat3_pngmasolata.pd_1532439029.pdf (Hiánypótlás, 68 Kb, 2018-07-24 15:30:29)
6847bb536bb5d785a7a6cf3ac8ada7173adcde738faafc000f6b5a93b697c93b

laptop_arajanlat3_png.pd_1532439029.pdf (Hiánypótlás, 68 Kb, 2018-07-24 15:30:29)
6847bb536bb5d785a7a6cf3ac8ada7173adcde738faafc000f6b5a93b697c93b

monitor_arajanlat1_pngmasolata.pd_1532439029.pdf (Hiánypótlás, 85 Kb, 2018-07-24 15:30:29)
02ca225201e9985ad93af9e1db2f81f2ccff43100c5bdf7345dc4b9dc712976b

monitor_arajanlat1_png.pd_1532439029.pdf (Hiánypótlás, 85 Kb, 2018-07-24 15:30:29)
02ca225201e9985ad93af9e1db2f81f2ccff43100c5bdf7345dc4b9dc712976b

monitor_arajanlat2_pngmasolata.pd_1532439029.pdf (Hiánypótlás, 82 Kb, 2018-07-24 15:30:29)
b387eb00d72c35978f09be3bffb58efa363bcb1ce709bf637be54f4e055fa147

monitor_arajanlat2_png.pd_1532439030.pdf (Hiánypótlás, 82 Kb, 2018-07-24 15:30:30)
b387eb00d72c35978f09be3bffb58efa363bcb1ce709bf637be54f4e055fa147

monitor_arajanlat3_pngmasolata.pd_1532439030.pdf (Hiánypótlás, 81 Kb, 2018-07-24 15:30:30)
a230d38c62872c31383da8792302632bbb8a61487af1a0b7ede3bb853d86311e

monitor_arajanlat3_png.pd_1532439030.pdf (Hiánypótlás, 81 Kb, 2018-07-24 15:30:30)
a230d38c62872c31383da8792302632bbb8a61487af1a0b7ede3bb853d86311e

nyomtato_arajanlat1_pngmasolata.pd_1532439030.pdf (Hiánypótlás, 95 Kb, 2018-07-24 15:30:30)
ea6e0c533d8d2e16ed70fd4aa244605c1fe24a6c66f20d88ddc57c7e1caa11b9

nyomtato_arajanlat1_png.pd_1532439030.pdf (Hiánypótlás, 95 Kb, 2018-07-24 15:30:30)
ea6e0c533d8d2e16ed70fd4aa244605c1fe24a6c66f20d88ddc57c7e1caa11b9

nyomtato_arajanlat2_pngmasolata.pd_1532439030.pdf (Hiánypótlás, 80 Kb, 2018-07-24 15:30:30)
954cbf0926f4af90c815b12fa55544c45df8d5f24b93ea63d63a06f665558cba

nyomtato_arajanlat2_png.pd_1532439030.pdf (Hiánypótlás, 80 Kb, 2018-07-24 15:30:30)
954cbf0926f4af90c815b12fa55544c45df8d5f24b93ea63d63a06f665558cba

nyomtato_arajanlat3_pngmasolata.pd_1532439031.pdf (Hiánypótlás, 81 Kb, 2018-07-24 15:30:31)
167f424031c4472aae118d997f6a17833cd47cd0fc7a6dac4254773b0fdad1fa
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nyomtato_arajanlat3_png.pd_1532439031.pdf (Hiánypótlás, 81 Kb, 2018-07-24 15:30:31)
167f424031c4472aae118d997f6a17833cd47cd0fc7a6dac4254773b0fdad1fa

oltozopad_arajanlat1masolata_1532439031.pdf (Hiánypótlás, 236 Kb, 2018-07-24 15:30:31)
d30ff69592058b07f92c3aeb2c95171d299b0073e2f1165521dc8f42f9593315

oltozopad_arajanlat1_1532439031.pdf (Hiánypótlás, 236 Kb, 2018-07-24 15:30:31) d30ff69592058b07f92c3aeb2c95171d299b0073e2f1165521dc8f42f9593315

oltozopad_arajanlat2masolata_1532439031.pdf (Hiánypótlás, 362 Kb, 2018-07-24 15:30:31)
e54c323ef89c7a6f792f2c7d87852ca8910f62e18c6c087d8b456e6587aa3e8e

oltozopad_arajanlat2_1532439032.pdf (Hiánypótlás, 362 Kb, 2018-07-24 15:30:32) e54c323ef89c7a6f792f2c7d87852ca8910f62e18c6c087d8b456e6587aa3e8e

oltozopad_arajanlat3masolata_1532439032.pdf (Hiánypótlás, 284 Kb, 2018-07-24 15:30:32)
05b092e794999b7aee97f2ce5b89ecebde511211874aa5a646e76caed1e2c996

oltozopad_arajanlat3_1532439032.pdf (Hiánypótlás, 284 Kb, 2018-07-24 15:30:32)
05b092e794999b7aee97f2ce5b89ecebde511211874aa5a646e76caed1e2c996

pdf_output.pd_1532439035.pdf (Hiánypótlás, 3 Mb, 2018-07-24 15:30:35) 9e8ff606d4bd16ad7195d668906ec7e1ec0486ab334c76605d38ce8e94bbd362

polcosszekreny_arajanlat1_pngmaso_1532439036.pdf (Hiánypótlás, 59 Kb, 2018-07-24 15:30:36)
1ad44744421bdb074572aff23bb4653c4242520a25bf383176ae83461c24c780

polcosszekreny_arajanlat1_png.pd_1532439036.pdf (Hiánypótlás, 59 Kb, 2018-07-24 15:30:36)
1ad44744421bdb074572aff23bb4653c4242520a25bf383176ae83461c24c780

polcosszekreny_arajanlat2_pngmaso_1532439036.pdf (Hiánypótlás, 40 Kb, 2018-07-24 15:30:36)
66e01dfc6fc548ff31deef1482afc1c5f52ce1acbc221be128f220ee43474fd4

polcosszekreny_arajanlat2_png.pd_1532439036.pdf (Hiánypótlás, 40 Kb, 2018-07-24 15:30:36)
66e01dfc6fc548ff31deef1482afc1c5f52ce1acbc221be128f220ee43474fd4

polcosszekreny_arajanlat3_pngmaso_1532439036.pdf (Hiánypótlás, 49 Kb, 2018-07-24 15:30:36)
9eea0c2dc5e23097f0b047e03704dac581b962141d0b5e3515ac44f1339ab1de

polcosszekreny_arajanlat3_png.pd_1532439036.pdf (Hiánypótlás, 49 Kb, 2018-07-24 15:30:36)
9eea0c2dc5e23097f0b047e03704dac581b962141d0b5e3515ac44f1339ab1de

polcrendszerszertarba_arajanlat1_p_1532439036.pdf (Hiánypótlás, 48 Kb, 2018-07-24 15:30:36)
ca4aef3695b81d34cfef06bc4be3767386712259ae985a6aaaf63e70a1f81b87

(1)polcrendszerszertarba_arajanlat1_p_1532439036.pdf (Hiánypótlás, 48 Kb, 2018-07-24 15:30:36)
ca4aef3695b81d34cfef06bc4be3767386712259ae985a6aaaf63e70a1f81b87

polcrendszerszertarba_arajanlat2_p_1532439036.pdf (Hiánypótlás, 62 Kb, 2018-07-24 15:30:36)
4746134a0431f3e62148ee5daa433f3a5f91066470a5f5dd0bc93b47ccd54d10

polcrendszerszertarba_arajanlat2_p_1532439037.pdf (Hiánypótlás, 62 Kb, 2018-07-24 15:30:37)
4746134a0431f3e62148ee5daa433f3a5f91066470a5f5dd0bc93b47ccd54d10

polcrendszerszertarba_arajanlat3_p_1532439037.pdf (Hiánypótlás, 63 Kb, 2018-07-24 15:30:37)
9f3dc88adf2921832c95818c7bbb502f1b541fca9fdff65424b0e5ac73aba4fb

(1)polcrendszerszertarba_arajanlat3_p_1532439037.pdf (Hiánypótlás, 63 Kb, 2018-07-24 15:30:37)
9f3dc88adf2921832c95818c7bbb502f1b541fca9fdff65424b0e5ac73aba4fb

projektor_arajanlat1_pngmasolata.p_1532439037.pdf (Hiánypótlás, 77 Kb, 2018-07-24 15:30:37)
9f9f5d9b4c510a4258caa512cb4377b29972dd6901666f5a0888b20c763dd3de

projektor_arajanlat1_png.pd_1532439037.pdf (Hiánypótlás, 77 Kb, 2018-07-24 15:30:37)
9f9f5d9b4c510a4258caa512cb4377b29972dd6901666f5a0888b20c763dd3de

projektor_arajanlat2_pngmasolata.p_1532439037.pdf (Hiánypótlás, 70 Kb, 2018-07-24 15:30:37)
283a7014cfeea5be4dfa0baf4e11e949964dbdac0b645e51feffff410fb80ed0

projektor_arajanlat2_png.pd_1532439037.pdf (Hiánypótlás, 70 Kb, 2018-07-24 15:30:37)
283a7014cfeea5be4dfa0baf4e11e949964dbdac0b645e51feffff410fb80ed0

projektor_arajanlat3_pngmasolata.p_1532439038.pdf (Hiánypótlás, 67 Kb, 2018-07-24 15:30:38)
3c1e07d8198ff42284768d1f9bc4c24b0e9d73e85f8735ff86650235e97208c8

projektor_arajanlat3_png.pd_1532439038.pdf (Hiánypótlás, 67 Kb, 2018-07-24 15:30:38)
3c1e07d8198ff42284768d1f9bc4c24b0e9d73e85f8735ff86650235e97208c8

szamitogep_arajanlat1_pngmasolata._1532439038.pdf (Hiánypótlás, 94 Kb, 2018-07-24 15:30:38)
7373da7336e8f4e86f424ee346a983a7a5a9e41b5368621c9261e38ae6ff8d56

szamitogep_arajanlat1_png.pd_1532439038.pdf (Hiánypótlás, 94 Kb, 2018-07-24 15:30:38)
7373da7336e8f4e86f424ee346a983a7a5a9e41b5368621c9261e38ae6ff8d56

szamitogep_arajanlat2_pngmasolata._1532439038.pdf (Hiánypótlás, 94 Kb, 2018-07-24 15:30:38)
360e7980c43b5a37ab828b2112c224775e5988049b3c7da5b31be8c286cd276f

szamitogep_arajanlat2_png.pd_1532439038.pdf (Hiánypótlás, 94 Kb, 2018-07-24 15:30:38)
360e7980c43b5a37ab828b2112c224775e5988049b3c7da5b31be8c286cd276f

szammitogep_arajanlat3_pngmasolata_1532439039.pdf (Hiánypótlás, 108 Kb, 2018-07-24 15:30:39)
1ea4dfa5f59a5e99e764875342d9add0b10f96509005ef01f7c60f374e8cb64d

szammitogep_arajanlat3_png.pd_1532439039.pdf (Hiánypótlás, 108 Kb, 2018-07-24 15:30:39)
1ea4dfa5f59a5e99e764875342d9add0b10f96509005ef01f7c60f374e8cb64d

szek_arajanlat1masolata_1532439039.pdf (Hiánypótlás, 158 Kb, 2018-07-24 15:30:39)
598d63343f0006e5d362c26cc54aa77a9dbd584c83862e3a8f3c6549d89552df

szek_arajanlat1_1532439039.pdf (Hiánypótlás, 158 Kb, 2018-07-24 15:30:39) 598d63343f0006e5d362c26cc54aa77a9dbd584c83862e3a8f3c6549d89552df

szek_arajanlat2masolata_1532439039.pdf (Hiánypótlás, 184 Kb, 2018-07-24 15:30:39)
56ca725f13bdcbec876611c32b0ec911ed450643569534f1739ab8ab9f445143

szek_arajanlat2_1532439040.pdf (Hiánypótlás, 184 Kb, 2018-07-24 15:30:40) 56ca725f13bdcbec876611c32b0ec911ed450643569534f1739ab8ab9f445143

szek_arajanlat3masolata_1532439041.pdf (Hiánypótlás, 176 Kb, 2018-07-24 15:30:41)
3b12e6a5a5deb4db6b475bcb053bcb51392e2629d4f682a69f78655ca8a3f567

szek_arajanlat3_1532439042.pdf (Hiánypótlás, 176 Kb, 2018-07-24 15:30:42) 3b12e6a5a5deb4db6b475bcb053bcb51392e2629d4f682a69f78655ca8a3f567

taktikaitablanagy_arajanlat1mas_1532439042.pdf (Hiánypótlás, 313 Kb, 2018-07-24 15:30:42)
f12f5ad689ace212b6b52d8ce5523c8bc1a5f77417706901f97aaa1f7c31b981

taktikaitablanagy_arajanlat1_1532439042.pdf (Hiánypótlás, 313 Kb, 2018-07-24 15:30:42)
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f12f5ad689ace212b6b52d8ce5523c8bc1a5f77417706901f97aaa1f7c31b981

taktikaitablanagy_arajanlat2mas_1532439043.pdf (Hiánypótlás, 67 Kb, 2018-07-24 15:30:43)
65ff451a89c99cca97fa42e16c0a77dfd9dff2092ff5e147469249151d9098c6

taktikaitablanagy_arajanlat2_1532439043.pdf (Hiánypótlás, 67 Kb, 2018-07-24 15:30:43)
65ff451a89c99cca97fa42e16c0a77dfd9dff2092ff5e147469249151d9098c6

taktikaitablanagy_arajanlat3mas_1532439043.pdf (Hiánypótlás, 69 Kb, 2018-07-24 15:30:43)
5ed26cc0beba6a65cc023306877f19dfc9058e30c06d4e601ef435586d2fae50

taktikaitablanagy_arajanlat3_1532439043.pdf (Hiánypótlás, 69 Kb, 2018-07-24 15:30:43)
5ed26cc0beba6a65cc023306877f19dfc9058e30c06d4e601ef435586d2fae50

targyaloasztal_arajanlat1_pngmasol_1532439043.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2018-07-24 15:30:43)
387994920dfe6f3f5edbf9fcf463d72a459c13f710585f46390f69f4280aea7f

targyaloasztal_arajanlat1_png.pd_1532439043.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2018-07-24 15:30:43)
387994920dfe6f3f5edbf9fcf463d72a459c13f710585f46390f69f4280aea7f

targyaloasztal_arajanlat2_pngmasol_1532439043.pdf (Hiánypótlás, 71 Kb, 2018-07-24 15:30:43)
526248a855c0dde354b65129b8f96dbafcc1c2c75326c016c563fd3e1531bc92

targyaloasztal_arajanlat2_png.pd_1532439043.pdf (Hiánypótlás, 71 Kb, 2018-07-24 15:30:43)
526248a855c0dde354b65129b8f96dbafcc1c2c75326c016c563fd3e1531bc92

targyaloasztal_arajanlat3_pngmasol_1532439044.pdf (Hiánypótlás, 140 Kb, 2018-07-24 15:30:44)
8724315056f38f4651161d42fee2d01e628839289942ea99c5252c56c1fb764b

targyaloasztal_arajanlat3_png.pd_1532439044.pdf (Hiánypótlás, 140 Kb, 2018-07-24 15:30:44)
8724315056f38f4651161d42fee2d01e628839289942ea99c5252c56c1fb764b

targyaloszek_arajanlat1masolata_1532439044.pdf (Hiánypótlás, 544 Kb, 2018-07-24 15:30:44)
568d8616ba32c2f6b99d7bf2c831ab9ea9bb022f530f7f538140d20b520924bf

targyaloszek_arajanlat1_1532439045.pdf (Hiánypótlás, 544 Kb, 2018-07-24 15:30:45)
568d8616ba32c2f6b99d7bf2c831ab9ea9bb022f530f7f538140d20b520924bf

targyaloszek_arajanlat2masolata_1532439045.pdf (Hiánypótlás, 565 Kb, 2018-07-24 15:30:45)
42a0bd6bb87315133437b3fc68f20837c04d73ce1153f77d99b18db0bf27c75e

targyaloszek_arajanlat2_1532439046.pdf (Hiánypótlás, 565 Kb, 2018-07-24 15:30:46)
42a0bd6bb87315133437b3fc68f20837c04d73ce1153f77d99b18db0bf27c75e

targyaloszek_arajanlat3_pngmasolat_1532439046.pdf (Hiánypótlás, 93 Kb, 2018-07-24 15:30:46)
fd6b0d72fc5b6d93382661096693d55eb435a77f098aa9b4282629e02edd61ad

targyaloszek_arajanlat3_png.pd_1532439046.pdf (Hiánypótlás, 93 Kb, 2018-07-24 15:30:46)
fd6b0d72fc5b6d93382661096693d55eb435a77f098aa9b4282629e02edd61ad

uvegesszekreny_arajanlat1_pngmaso_1532439046.pdf (Hiánypótlás, 55 Kb, 2018-07-24 15:30:46)
44cb7690fe4355b6472b816fc47972100b3588c5e63d24ae91c459fb622fdca7

pixofflabdatisztitogep_arajanlat_1525070749.jpg (Szerkesztés alatt, 321 Kb, 2018-04-30 08:45:49)
3175ea399e50331251a30c9b169394a28441765c55ba7156b16a3b174db624c5

uvegesszekreny_arajanlat1_png.pd_1532439046.pdf (Hiánypótlás, 55 Kb, 2018-07-24 15:30:46)
44cb7690fe4355b6472b816fc47972100b3588c5e63d24ae91c459fb622fdca7

uvegesszekreny_arajanlat2_pngmaso_1532439047.pdf (Hiánypótlás, 78 Kb, 2018-07-24 15:30:47)
791c5e91c9d1044b9ba220df2e2128348997e10de370619bfe4fcbd85bb4088e

uvegesszekreny_arajanlat2_png.pd_1532439047.pdf (Hiánypótlás, 78 Kb, 2018-07-24 15:30:47)
791c5e91c9d1044b9ba220df2e2128348997e10de370619bfe4fcbd85bb4088e

uvegesszekreny_arajanlat3_pngmaso_1532439047.pdf (Hiánypótlás, 73 Kb, 2018-07-24 15:30:47)
bc92d585164287468a4f31f56da0d0202093f509544c307c42ebd9424566c12f

uvegesszekreny_arajanlat3_png.pd_1532439047.pdf (Hiánypótlás, 73 Kb, 2018-07-24 15:30:47)
bc92d585164287468a4f31f56da0d0202093f509544c307c42ebd9424566c12f

vetitovaszon_arajanlat1_pngmasolat_1532439047.pdf (Hiánypótlás, 77 Kb, 2018-07-24 15:30:47)
72fe338fcbe24cb4193a84f54db8d1cfcabc1395cb71785c88544bd53c0f16f2

vetitovaszon_arajanlat1_png.pd_1532439047.pdf (Hiánypótlás, 77 Kb, 2018-07-24 15:30:47)
72fe338fcbe24cb4193a84f54db8d1cfcabc1395cb71785c88544bd53c0f16f2

vetitovaszon_arajanlat2_pngmasolat_1532439047.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2018-07-24 15:30:47)
ea7d7961db90d2bccd29949e406b7bd1e9d19606734744288368b97f685b131c

vetitovaszon_arajanlat2_png.pd_1532439048.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2018-07-24 15:30:48)
ea7d7961db90d2bccd29949e406b7bd1e9d19606734744288368b97f685b131c

vetitovaszon_arajanlat3_pngmasolat_1532439048.pdf (Hiánypótlás, 82 Kb, 2018-07-24 15:30:48)
081baac14e00bd148ecf395ea23b0c8ed8f69be108827c2e71682de7a4c0f3d9

vetitovaszon_arajanlat3_png.pd_1532439048.pdf (Hiánypótlás, 82 Kb, 2018-07-24 15:30:48)
081baac14e00bd148ecf395ea23b0c8ed8f69be108827c2e71682de7a4c0f3d9

waxlemoso_arajanlat1masolata_1532439048.pdf (Hiánypótlás, 144 Kb, 2018-07-24 15:30:48)
33862e54611806a516865b0933da02b934e8e62ce8b8ef0f9b0a7ce68870722e

waxlemoso_arajanlat1_1532439048.pdf (Hiánypótlás, 144 Kb, 2018-07-24 15:30:48)
33862e54611806a516865b0933da02b934e8e62ce8b8ef0f9b0a7ce68870722e

waxlemoso_arajanlat2masolata_1532439049.pdf (Hiánypótlás, 137 Kb, 2018-07-24 15:30:49)
a77d134bbf9cab96a13f6a37577873c504f41a6a7f50c9eefc1cccbb56498071

waxlemoso_arajanlat2_1532439049.pdf (Hiánypótlás, 137 Kb, 2018-07-24 15:30:49) a77d134bbf9cab96a13f6a37577873c504f41a6a7f50c9eefc1cccbb56498071

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

eeminyil.1.o.001_1525080604.jpg (Szerkesztés alatt, 440 Kb, 2018-04-30 11:30:04) 035c70ab316b73989f7d2a9fcd105b569c4007d85e7e60c3ef6b9102db9e8efc

eeminyil.2.o.001_1525080620.jpg (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2018-04-30 11:30:20) 24da9a400a873f77e9d280bfee74ff5fc1fab471a7d8e2ce46dbf5b68cee75a4

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
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cegbirosag2018042602.001_1524844731.jpg (Szerkesztés alatt, 217 Kb, 2018-04-27 17:58:51)
ce5fb69b86a2a7360255821a4eacd1c77371b177f9b70653e1e59bb7f4c7a7d7

cegbirosag2018042601_1524844731.jpg (Szerkesztés alatt, 358 Kb, 2018-04-27 17:58:51)
92aa7cee89bd22bde3db3780db50be6c047b0bf07f2585001b55f70d6e387338

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

taokozigdijt.eszk.001_1524849597.jpg (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2018-04-27 19:19:57)
72b57c020c137a3a1a5055332e7d449254b1f8cdc6a513ba54db22546b4cf25e

taokozigdiju.p.001_1524844711.jpg (Szerkesztés alatt, 172 Kb, 2018-04-27 17:58:31)
604c26950439db1614269ce14fa91b60f5aeec683713762cd80bbc2e3c01a1f3

1174503520101299_028-2018-1_1532535579.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2018-07-25 18:19:39)
1e157cbd506fd0d3976f9c10df234ed4c583744737907be3d37cc8a0e1029de6

1174503520101299_029-2018_1532535614.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2018-07-25 18:20:14)
e10704a50234d1db59bdda41b0fe75a46f3780e7b0c9d39a54a3f1f11e940492

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

koztart_opten_kerelem_001_06123_201_1524253876.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-20 21:51:16)
d328c84f6ccdd5bb0c43f15ce6bb5c99c9fe8e30769ac5349c09044b8592436d

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2001_1524847045.jpg (Szerkesztés alatt, 591 Kb, 2018-04-27 18:37:25) cc3b06155310e5e00864ec42b7a86459bd0ceed13d42fdb3f5327fa86eb7911d

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