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A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2)
bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (5) bekezdése alapján
meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3)
bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Mecsek-kosár Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmező (székhelye: 7621 Pécs, Ferencesek utcája
52., adószáma: 14807398-2-03, képviselője: Berényi Csaba) (a továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve
annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján
jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Személyi jellegű
ráfordítások

13 379 258 Ft 275 558 Ft 137 927 Ft 13 792 743 Ft 13 792 743 Ft 27 447 559 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem
ingatlan)

6 935 648 Ft 143 003 Ft 71 502 Ft 7 150 153 Ft 3 064 351 Ft 10 143 002 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

22 887 641 Ft 471 910 Ft 235 955 Ft 23 595 506 Ft 10 112 360 Ft 33 471 911 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

36 265 837 Ft 747 749 Ft 373 875 Ft 37 387 461 Ft 4 154 162 Ft 41 167 748 Ft

Összesen: 79 468 384 Ft 1 638 220 Ft 819 259 Ft 81 925 863 Ft 31 123 616 Ft 112 230 220 Ft

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet az alábbi táblázatban szereplő jogcímek és összegek vonatkozásában

elutasítom:

 
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

4 337 006 Ft 89 423 Ft 44 711 Ft 4 471 141 Ft 496 794 Ft 4 923 223 Ft

Összesen: 4 337 006 Ft 89 423 Ft 44 711 Ft 4 471 141 Ft 496 794 Ft 4 923 223 Ft

Jelen határozat alapján nyújtott, személyi jellegű ráfordítás jogcímen jóváhagyott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül.

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc
napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági
felülvizsgálatát a fenti ügyszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MKOSZ-hez benyújtott



keresetlevélben kérheti.

A Kérelmező 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MKOSZ 10300002-20316431-70143285 számú fizetési számlájára.

I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2016.05.02. napján - benyújtotta. A
közigazgatási hatósági eljárás 2016.05.03. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program
részben megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési
programjának szakmai tartalmát– a 2016/17-es támogatási időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

A(z) Ugrálókötél projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az utánpótlás-
nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz beszerzését
Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Gumikötél projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az utánpótlás-
nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz beszerzését
Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Polifoam 2 rétegű projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az
utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz
beszerzését Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Neoprém 2 kg-os kézisúlyzó projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel
- az utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz
beszerzését Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) Súlyzó 10 kg-os projektelem az alábbi indok miatt elutasításra került. Az MKOSZ kérelemben megjelölt korosztályra tekintettel - az
utánpótlás-nevelési feladatok támogatási jogcím, sportfelszerelés, sporteszköz beszerzés aljogcímen - a sportfelszerelés, sporteszköz
beszerzését Kérelmező vonatkozásában sportszakmailag nem támogatja, ezért a kérelmet ezen alábbi tétel(ek)re elutasítottam.
A(z) melegítő megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 1 109 969 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) kosárcipő megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 1 479 959 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) mérk. bemelegítő mez megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 443 988 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) edző mez-nadrág megnevezésű projektelem az MKOSZ sportágfejlesztési koncepciója alapján 554 985 Ft-ban került jóváhagyásra;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 4 471 141 Ft támogatási összeggel 37 387 461 Ft összegre
csökkentettem.

Jelen határozat alapján nyújtott, személyi jellegű ráfordítás jogcímen jóváhagyott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet
kizárólag az Európai Unió műkődéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.
december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján
lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9)
bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a
360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű
támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági
rendeletben (általános csoportmentességi rendelet – HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) - valamint annak jogutódjában - vagy az Európai Bizottság
határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének



megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott
csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító
jármű vásárlására.

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a
támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon
belül információt kell szolgáltatni.

Az itt nem szabályozott kérdésekben Tao. tv., a Kormányrendelet és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MKOSZ kosárlabda stratégiai fejlesztési koncepciójához.

Felhívjuk a figyelmet, hogy sportszervezetek a jogszabályi feltételek fennállása esetén kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
előírásai szerinti eljárást lefolytatni a sportfejlesztési program megvalósításával összefüggésben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy sportszervezetek a jogszabályi feltételek fennállása esetén kötelesek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
előírásai szerinti eljárást lefolytatni a sportfejlesztési program megvalósításával összefüggésben.

Továbbá a Rendelet 19. § (1) bekezdése alapján, az azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet
szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az
nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási
intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, 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. § alapul.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 35 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési programját, annak
költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni. A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen
határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a Kormányrendeletben foglaltak, és az MKOSZ Elnökségének értékelési elveivel
összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás ellenőrzésére az elszámolási elvek figyelembe vételével kerül sor.

Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a Kormányrendelet 2. §-
ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat
lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2016.09.07.

 
Szalay Ferenc

Elnök

A határozatot kapják:
1. Mecsek-kosár Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Irattár



A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Mecsek-kosár Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Megyek-kosár Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Hivatásos sportszervezet

Gazdálkodási formakód  113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nettó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám  14807398-2-03

Bankszámlaszám  10400779-50526768-52491048

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7621  Város  Pécs

Közterület neve  Ferencesek  Közterület jellege  utcája

Házszám  52  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7633  Város  Pécs

Közterület neve  Radnóti  Közterület jellege  utca

Házszám  5/A  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 222 33 07  Fax  -

Honlap  www.pinkk.hu  E-mail cím  pinkk@pinkk.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Berényi Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám  +36 20 222 33 07  E-mail cím  bero88@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Gémes Róbert +36 30 411 29 03 rgemes@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Komlói Városi Csarnok és Tanuszoda Komlói Fűtőerőmű ZRT. Komlói Fűtőerőmű ZRT. 50 Felk. és versenyeztetés

Nagy Lajos Gimnázium Zirci Ciszterci Apátság Zirci Ciszterci Apátság 30 Felkészülés

POTE Csarnok JPTE JPTE 32 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2009-06-17

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2009-06-09

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

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

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

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 40 MFt 40 MFt 40 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 51 MFt 50 MFt 100 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 91 MFt 90 MFt 140 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 47 MFt 45 MFt 45 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 5 MFt 5 MFt

Anyagköltség 20 MFt 18 MFt 58 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 20 MFt 19 MFt 26 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1 MFt 3 MFt 6 MFt

Összesen 91 MFt 90 MFt 140 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 30 MFt 30 MFt 40 MFt

Működési költségek (rezsi) 3 MFt 5 MFt 6 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 13 792 743 Ft 275 558 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

7 150 153 Ft 143 003 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

23 595 506 Ft 471 910 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 37 387 461 Ft 747 749 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A PINKK Pécsi 424 csapata 2012. óta szerepel a női NB I A női kosárlabda bajnokságban. A szakmai csapatban 12-14játékos, 2 edző, erőnléti edző, gyúró, orvos és
csapat vezetői dolgoznak. A munkánkat nehezíti,hogy indulásunk óta nem részesülünk önkormányzati támogatásban, működésünk anyagi hátterét kizárólag
szponzori bevételeink alkotják. További nehézség, hogy Pécs városa nem biztosít számunkra alkalmas termet az edzéseink megtartására és a mérkőzéseink
lebonyolítására, így mérkőzéseinket Komlón kell játszanunk, miközben edzéseinket 2-3 másik csarnokban tudjuk csak megoldani. Bízunk benne, hogy a következő
bajnoki évben sikerül ezt megoldanunk! Nehézségeink ellenére sikerült jó eredményeket elérnünk, valamint egy stabil, több száz fős nézőszámot kialakítanunk. A
2012/13-as évadban bajnoki bronzérmet, 2013/14-es bajnokságban bajnoki aranyat, 2014/15-ben pedig Magyar Kupa bronzérmet szereztünk! Reméljük, hogy a
2015/16-os bajnokságban Magyar Kupa bronzérmet, és a Magyar Bajnokságban is a dobogó harmadik fokán végeztük. 

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

A kozármislenyi sportcsarnok jelenleg elhasznált állapotú sportpadlóval rendelkezik. Elképzelésünk szerint a hazai bajnoki mérkőzéseinket itt kívánjuk lejátszani,
amire a jelenlegi padló nem alkalmas. Ezért szeretnénk azt felújítani egy parkettacserével. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Jelenlegi fejlesztési projektet a 2016/2017. évi bajnoki , és fejlesztési évre nyújtjuk be. A tevékenységünk a fejlesztési évben a csapataink felkészítésére, és
versenyeztetésére korlátozódik, és dolgozunk azon, hogy a jövőben egyre nagyobb népszerűség és bizalom övezze az általunk elvégzett munka eredményét. 

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 következő szezonban az elmúlt évben beadott sportfejlesztési programunkat kívánjuk folytatni. Tovább szeretnénk építeni saját játékosainkra épülő csapatunkat,
hogy a nemzetközi porondon is komolyabb sikereket érhessünk el. Ennek eléréséhez igyekszünk saját nevelésű és igazolt játékosaink számára a nemzetközi szint
eléréséhez szükséges körülményeket biztosítani. Az MKOSZ és a kosárlabda társadalom érdeke is, hogy a legsikeresebb, és legnézettebb pécsi csapat a
válogatottak sorát nevelje, és több ezernéző előtt népszerűsítse a sportágunkat városunkban, országunkban és Európába egyaránt. 

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

A felnőtt csapatok jelentik az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A felnőtt csapat sikere nagyban
meghatározza az utánpótlás neveléssel foglalkozó társult sportszervezetek toborzási sikerét, a gyerekek sportolási kedvét, motivációját. Ennek a folyamatosan
megújuló bázisnak a megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése. Az általunk megvalósítani
kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a sportolással és az egészséges életmóddal,
egészségmegőrzéssel megismertetni. A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a kosárlabdára, a gyerekek
fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni. A TAO támogatás révén anyagilag is megerősödő egyesület sokkal jobb és biztosabb feltételekkel folytathatja
tömegesítés,alapok széles
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Vezető edző Felsőfokú EKHO1 160 10 1 000 000 Ft 234 000 Ft 12 340 000 Ft

Edző Felsőfokú EKHO2 160 10 300 000 Ft 60 000 Ft 3 600 000 Ft

Sportigazgató Felsőfokú EKHO2 160 10 500 000 Ft 100 000 Ft 6 000 000 Ft

Technikai vezető Felsőfokú EKHO2 160 10 150 000 Ft 30 000 Ft 1 800 000 Ft

Fizioterepauta Felsőfokú EKHO2 160 10 150 000 Ft 30 000 Ft 1 800 000 Ft

Erőnléti edző Felsőfokú EKHO2 80 8 80 000 Ft 16 000 Ft 768 000 Ft

Sportorvos Felsőfokú EKHO2 80 9 80 000 Ft 16 000 Ft 864 000 Ft

960 67 2 260 000 Ft 486 000 Ft 27 172 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Vezető edző A csapat megfelelő szintű szakmai felkészítéséhez és versenyeztetéséhez szükséges megfelelő végzettséggel és tapasztalattal
rendelkező szakember

Edző A vezető edző munkájának segítése, a csapat felkészítése során

Sportigazgató A csapat felkészülésének és versenyeztetésének menedzselése, a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, szervezési
feladatok ellátása

Technikai vezető Az edzések technikai feltételeinek, a bajnokságon és különböző tornákon való indulás, az azokon való részvétel megszervezése

Fizioterepauta Regeneráció és sérülések kezelése

Erőnléti edző A szakmai munkát segítendő általános fizikai erőnlét fejlesztése, szinten tartása

Sportorvos A magas szintű sportszakmai munka segítése, az esetleges sérülések, egészségi problémák kezelése

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

13 379 257 Ft 137 927 Ft 275 558 Ft 13 792 743 Ft 13 792 743 Ft 27 447 558 Ft 27 585 485 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Egyéb Eredményjelző és hangrendszer db 1 10 000 000
Ft

10 000 000 Ft

10 000 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Eredményjelző és hangrendszer A kozármislenyi sportcsarnokban szabályoknak megfelelő eredményjelző telepítése.

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

6 935 649 Ft 71 502 Ft 143 003 Ft 7 150 153 Ft 3 064 351 Ft 10 143 003 Ft 10 214 505 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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)

TEF Kozármisleny sportcsarnok parketta cseréje 2016-10-01 2016-12-01 2016-12-05 33 000 000 Ft

33 000 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Kozármisleny sportcsarnok
parketta cseréje

7761
Kozármisleny
Alkotmány tér
55

0 A sportcsarnok jelenleg elhasznált állapotú sportpadlóval rendelkezik.
Elképzelésünk szerint a hazai bajnoki mérkőzéseinket itt kívánjuk
lejátszani, amire a jelenlegi padló nem alkalmas. Ezért szeretnénk azt
felújítani egy parkettacserével.

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

Nem

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

Igen

2016/17 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. 22 887 640 Ft 235 955 Ft 471 910 Ft 23 595 506 Ft 10 112 360
Ft

33 471 910 Ft 33 707 865 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 4 20 1 Megyei

U11 4 20 1 Megyei

U12 4 20 1 Megyei

U14 10 10 0 Országos

U16 10 10 1 Országos

U18 10 10 1 Országos

U20 18 0 1 Országos

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 60 90 6
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 Sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

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

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

Sportfelszerelés mérkőzés mez-nadrág szett 90 22 000 Ft 1 980 000 Ft

Sportfelszerelés edző mez-nadrág szett 40 15 000 Ft 600 000 Ft

Sportfelszerelés melegítő szett 40 30 000 Ft 1 200 000 Ft

Sportfelszerelés kosárcipő pár 40 40 000 Ft 1 600 000 Ft

Sportfelszerelés mérk. bemelegítő mez szett 40 12 000 Ft 480 000 Ft

Sportfelszerelés edző póló szett 180 5 000 Ft 900 000 Ft

Sporteszköz kosárlabda db 75 20 000 Ft 1 500 000 Ft

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

Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Komlói Városi Csarnok és
Tanuszoda

U11, U12 7 000 Ft 50 10 500 3 500 000 Ft

Nagy Lajos Gimn. Pécs U16, U18,
U20

8 000 Ft 30 10 300 2 400 000 Ft

POTE Csarnok Pécs U18, U20 8 000 Ft 32 10 320 2 560 000 Ft

Kozármisleny Sportcsarnok U16, U18,
U20

8 000 Ft 50 10 500 4 000 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 8 260 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 900 000 Ft

Személyszállítási költségek 6 000 000 Ft

Nevezési költségek 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 800 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 12 460 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 9 800 000 Ft

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

Összesen 40 420 000 Ft
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2016/17 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)

36 265 838 Ft 373 875 Ft 747 749 Ft 37 387 461 Ft 4 154 162 Ft 41 167 749 Ft 41 541 624 Ft
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Általános Képzés

2016/17 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
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 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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Versenyeztetés

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 275 558 Ft 275 858 Ft 137 927 Ft 413 485 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

143 003 Ft 143 003 Ft 71 502 Ft 214 505 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 471 910 Ft 471 910 Ft 235 955 Ft 707 865 Ft

Utánpótlás-nevelés 747 749 Ft 747 749 Ft 373 875 Ft 1 121 624 Ft

Összesen 2 457 479 Ft  2 457 479 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű SFP pályázat megírása, előrehaladási jelentések elkészítése, szükség esetén a módosítások előkészítése. A rész- és
végelszámolások elkészítése, igény esetén SFP hosszabbítás.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

SFP pályázat megírása, előrehaladási jelentések elkészítése, szükség esetén a módosítások előkészítése. A rész- és
végelszámolások elkészítése, igény esetén SFP hosszabbítás.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

SFP pályázat megírása, előrehaladási jelentések elkészítése, szükség esetén a módosítások előkészítése. A rész- és
végelszámolások elkészítése, igény esetén SFP hosszabbítás.

Utánpótlás-nevelés SFP pályázat megírása, előrehaladási jelentések elkészítése, szükség esetén a módosítások előkészítése. A rész- és
végelszámolások elkészítése, igény esetén SFP hosszabbítás.
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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 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Pécs, 2016. 09. 12.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Berényi Csaba (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

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

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

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

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

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

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

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

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

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

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

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

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. 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: Pécs, 2016. 09. 12.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2016. július 1. - 2017. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2014 9 000 000 Ft HUF TAO 9 000 000 Ft

2015 15 000 000 Ft HUF TAO 15 000 000 Ft

2016 13 380 000 Ft HUF TAO 36 000 000 Ft

37 380 000 Ft 60 000 000 Ft

Kelt: Pécs, 2016. 09. 12.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:02:23

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 07:24:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:02:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 18:39:07

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-08-10 21:39:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:02:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:03:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:03:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:03:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:03:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:04:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:04:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:04:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:04:09

Mellékletek

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

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

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

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

Egyéb dokumentumok

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

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.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:03:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-09-02 11:03:51

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Pécs, 2016. 09. 12.

be/SFPHPM01-07176/2016/MKOSZ

2016-09-12 17:46 19 / 23



Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 13 379 257 Ft 137 927 Ft 275 558 Ft 13 792 743 Ft 13 792 743 Ft 27 447 558 Ft 27 585 485 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 29 823 289 Ft 307 457 Ft 614 913 Ft 30 745 659 Ft 13 176 711 Ft 43 614 913 Ft 43 922 370 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 935 649 Ft 71 502 Ft 143 003 Ft 7 150 153 Ft 3 064 351 Ft 10 143 003 Ft 10 214 505 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

22 887 640 Ft 235 955 Ft 471 910 Ft 23 595 506 Ft 10 112 360 Ft 33 471 910 Ft 33 707 865 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

36 265 838 Ft 373 875 Ft 747 749 Ft 37 387 461 Ft 4 154 162 Ft 41 167 749 Ft 41 541 624 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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 79 468 384 Ft 819 259 Ft 1 638 220 Ft 81 925 863 Ft 31 123 616 Ft 112 230 220
Ft

113 049 479 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (45 darab)

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

alairasi_1462166661.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2016-05-02 07:24:21) a68c04f34fc83b2c3b022be6ab12403e9b3bc5642c0720588e138796b4c91beb

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

dokumentum_0_1461954882.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 20:34:42) 58e8ea8aec3c525a566c02a86974026bc01bba4287b3c3380171fc7477e99b2f

nyilatkozat_mukodtetes_1470858161.jpeg (Hiánypótlás melléklet, 95 Kb, 2016-08-10 21:42:41)
e9de38e012724d3b00ff7e8e04066474340801552e6a12d185dcf254503f863c

dok1_1472807031.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:03:51) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab

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

dokumentum_0_1461954864.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 20:34:24) 58e8ea8aec3c525a566c02a86974026bc01bba4287b3c3380171fc7477e99b2f

sajat_forras_1470858056.pdf (Hiánypótlás melléklet, 139 Kb, 2016-08-10 21:40:56) ebdc2ade752f9ef4cf5ffe1dbae0223cf71f84815a670ce0cff14c2de58b1299

dok1_1472807059.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:04:19) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

dokumentum_0_1461954877.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 20:34:37) 58e8ea8aec3c525a566c02a86974026bc01bba4287b3c3380171fc7477e99b2f

nyilatkozat_mukodtetes_1470858156.jpeg (Hiánypótlás melléklet, 95 Kb, 2016-08-10 21:42:36)
e9de38e012724d3b00ff7e8e04066474340801552e6a12d185dcf254503f863c

dok1_1472807038.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:03:58) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab

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

dokumentum_0_1461954871.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 20:34:31) 58e8ea8aec3c525a566c02a86974026bc01bba4287b3c3380171fc7477e99b2f

nyilatkozat_mukodtetes_1470858150.jpeg (Hiánypótlás melléklet, 95 Kb, 2016-08-10 21:42:30)
e9de38e012724d3b00ff7e8e04066474340801552e6a12d185dcf254503f863c

dok1_1472807049.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:04:09) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab

Egyéb dokumentumok

nyilatkozatugyanazonvallalkoza_1470856972.jpeg (Hiánypótlás melléklet, 66 Kb, 2016-08-10 21:22:52)
78cfab8ccec6dcc734dd0effa7fc9939b31714dd40dd0775c949deebcd9f202e

mecsek-kosarkftvegzes_1470856979.docx (Hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2016-08-10 21:22:59)
70e35aa660721575a275c3cdb6166215783646e4e560ba6b4c64e7bf40361007

afanyilatkozat_1470857990.jpeg (Hiánypótlás melléklet, 143 Kb, 2016-08-10 21:39:50)
5e0086467aa027d1a6f48af609e9ac6c2888f2356b6e01e7b63c08d66f51e021

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

cegkivonat_mecsek-kosar_1470854253.jpg (Hiánypótlás melléklet, 363 Kb, 2016-08-10 20:37:33)
abb404cbcc38a8fe4f52695112ba6b6aa9d28295cf719c5ffcf5feee2d6c235a

bacskasket-cegkivonat_1462166651.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-05-02 07:24:11)
20ac84cc40c860ebeea0a27275193153e8301a8f8678a20ed28f902e3cccd556

dok1_1472806943.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:02:23) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab

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

igazgatasi_dij_1462207147.docx (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2016-05-02 18:39:07) c017bb570bbb8d304494f3d2d3a7a883bbb2ad6077070f2b715a42b785474c4f

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

1_bacsbasket_egyesuletet_mukodteto__1462166670.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-02 07:24:30)
c1d02c9ebb62ae83b35a74aab2fbf4d442f964f11bf3c52683e2256aa2be8335

dok1_1472806958.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:02:38) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab

bacsbasket_koztartozasmentes_1470120312.pdf (Hiánypótlás melléklet, 131 Kb, 2016-08-02 08:45:12)
c1c64f7b39588a47f75ab313e8ac283d7670611e305c310d857c72fdc57ef41d

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

dokumentum_0_1461954846.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 20:34:06) 58e8ea8aec3c525a566c02a86974026bc01bba4287b3c3380171fc7477e99b2f

nyilatkozat_nem_eng_1470854512.jpg (Hiánypótlás melléklet, 161 Kb, 2016-08-10 20:41:52)
b6445fe2db9360f683ceba0197aee5de7431d02b227c31e1d8416aa454cb59e7

dok1_1472807017.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:03:37) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab

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

dokumentum_0_1461954829.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 20:33:49) 58e8ea8aec3c525a566c02a86974026bc01bba4287b3c3380171fc7477e99b2f

nyilatkozat_nem_eng_1470120268.jpg (Hiánypótlás melléklet, 161 Kb, 2016-08-02 08:44:28)
b6445fe2db9360f683ceba0197aee5de7431d02b227c31e1d8416aa454cb59e7

dok1_1472807002.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:03:22) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab
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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

dokumentum_0_1461954814.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 20:33:34) 58e8ea8aec3c525a566c02a86974026bc01bba4287b3c3380171fc7477e99b2f

egyuttmukodesi_megallapodas_1470120238.jpeg (Hiánypótlás melléklet, 144 Kb, 2016-08-02 08:43:58)
54695c12f5e04ab2ba665c1e00354bb545f15478b5dde50f3745423277cbfdd5

dok1_1472806984.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:03:04) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab

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

dokumentum_0_1461954819.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 20:33:39) 58e8ea8aec3c525a566c02a86974026bc01bba4287b3c3380171fc7477e99b2f

tulajdoni_lap_1470120248.jpeg (Hiánypótlás melléklet, 126 Kb, 2016-08-02 08:44:08)
7c0d3dbe3f4168a4ffab0bee1df608e53ec35603e88fdaecbad171ce888d96c0

dok1_1472806991.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:03:11) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab

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

dokumentum_0_1461954808.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 20:33:28) 58e8ea8aec3c525a566c02a86974026bc01bba4287b3c3380171fc7477e99b2f

tulajdonosi_hozzajarulas_1470753662.pdf (Hiánypótlás melléklet, 615 Kb, 2016-08-09 16:41:02)
a702ca8e0e7566e823373a9f9e2a0b4230412ac51acbef230a2a1b9a11216a5a

dok1_1472806974.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:02:54) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab

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

dok1_1472807086.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:04:46) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab

dokumentum_0_1461954839.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 20:33:59) 58e8ea8aec3c525a566c02a86974026bc01bba4287b3c3380171fc7477e99b2f

kozarmisleny_sportcsarnok_hangtec_1470860096.pdf (Hiánypótlás melléklet, 235 Kb, 2016-08-10 22:14:56)
a7228a9ed7e207dcd1f12eec15a1d08e2a22d2d1b7218095775fd278a48245b0

parkettaarajanlat_1470863644.pdf (Hiánypótlás melléklet, 288 Kb, 2016-08-10 23:14:04)
470c610842dcf93d60ee66fcdc569c4d29501c152d0f5a11ebf2de74e7e37b7e

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

dok1_1472807070.docx (Admin szerkesztés, 17 Kb, 2016-09-02 11:04:30) 24951cc99cb3d99d79fad7ecbd75ab4089663347044943b359bdda8b54c4b5ab

dokumentum_0_1461954852.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 20:34:12) 58e8ea8aec3c525a566c02a86974026bc01bba4287b3c3380171fc7477e99b2f

eredmenyjelzo_kozarmisleny_1470854706.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2016-08-10 20:45:06)
dafb56cde2987212c5abf881cfbdd7879702b1fdae32b6f20a954efa7f680c64
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