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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Petőfi DSE Hévízgyörk

A kérelmező szervezet rövidített neve

Petőfi HDSE

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:
Diáksport egyesület
Gazdálkodási formakód

001

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám

18280472-1-13

Bankszámlaszám

10402915-50526676-67891000

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2192

Helység

Hévízgyörk

Út / utca

Ady Endre

Házszám

143

Irányítószám

2192

Helység

Hévízgyörk

Út / utca

Ady Endre

Házszám

143

Telefon

+36 70 268 68 52

Fax

+36 70 268 68 52

Honlap

www.hevizgyorkdse.hu

E-mail cím

petofidsehevizgyork@gmail.com

E-mail cím

bela055@freemail.hu

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Bitter Béla

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 268 68 52

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Nagy Dániel Zoltán

E-mail cím

+36 20 930 23 29

zdnagy@live.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Petőfi Sándor általános iskola
tornaterem

Hévízgyörk Község
Önkormányzata

Hévízgyörk Község
Önkormányzata

8

Felkészülés

Kartal Sportcsarnok

Kartal Nagyközség
Önkormányzata

Kartal Nagyközség
Önkormányzata

2

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2011-12-22
A tevékenységének megkezdésének időpontja:
A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

2011-12-22
Petőfi DSK Hévízgyörk

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1986-09-05

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
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Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0,1 MFt

0,2 MFt

0,3 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,5 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0,7 MFt

0,4 MFt

1 MFt

Egyéb támogatás

0,3 MFt

0,3 MFt

0,3 MFt

Összesen

1,6 MFt

1,4 MFt

2,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,1 MFt

0,1 MFt

0,1 MFt

Anyagköltség

0,7 MFt

0,2 MFt

0,4 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,8 MFt

0,8 MFt

0,6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0,3 MFt

0,1 MFt

Összesen

1,6 MFt

1,4 MFt

1,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

1,5 MFt

1,3 MFt

1,1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,1 MFt

0,1 MFt

0,1 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

971 746 Ft

0 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 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A DSE a 25 éves múlttal rendelkező Petőfi DSK Hévízgyörk jogutódaként működik a közel 40 ezres lélekszámú Aszód kistérségben. Folyamatosan az általános iskolai
korosztállyal foglalkozunk 3 csoportban: előkészítő (7-9 évesek), mini (10-11), gyermek (12-13). Az iskolából kikerülő gyermekek akik a sportágban maradnak
leggyakrabban Gödöllőn folytatják középiskolai tanulmányaikat, az ottani egyesületekben sportolhatnak tovább. A versenyeztetés a Pest megyei bajnokságban
folyamatos, azonban a korosztályok szerepeltetése mindig az anyagi körülményekhez igazodott. Nehezíti ezt az egyesület által használt terem, amely kis mérete
miatt versenyeztetésre nem, csak felkészítésre alkalmas. Az itthoni mérkőzéseket az előző három sikeres pályázatunknak köszönhetően a 2012/13-as versenyév óta
a kartali sportcsarnokban szervezzük. Illetve ide szervezzük év közbeni félnapos edzőtáborainkat. A sportcsarnok adottságai még vonzóbbá teszik a sportágat a
gyerekeink és szüleik számára.A felkészülés nagy része az általános iskola tornatermében zajlik, illetve amint az időjárás lehetővé teszi szabadtéren a 20x40 méteres
kézilabda pályán keresztben 4 palánkkal két felfestett kosárlabda pálya áll rendelkezésre. A kistérségben az egyesület a hosszú idő óta tartó folyamatos működésével
mindig lehetőséget adott az érdeklődő gyerekek számára, hogy elérhessék a sportágat,képességeiket fejlesszük és versenyeken megméressék magukat. A cél az
egyesület stabil működtetése, a nevelés színvonalának emelése, kistérségen belül egyre több gyerek bevonása a sport gyakorlásába.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelen pályázatban nem tervezünk ingatlan beruházással.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Jelen sportfejlesztési programot egy évre terveztük. Mivel a támogatások gyűjtését mostanra fejeztük be, ezért a program időtartamát szeretnénk
meghosszabbítani egy évvel illetve a Szövetség által jóváhagyott mértékben. Az előző években a gyermekek edzési- versenyeztetési feltételei javultak
köszönhetően a nyertes pályázatoknak, célunk ennek a minőségnek a megőrzése. Az előző években önkormányzattal kötött támogatási szerződésünket az idei
évre (2015/2016) meghosszabbítottuk. Ezt újabb évre sikerült meghosszabbítani (2016/2017), annak érdekében, hogy sikeresen fenntartsuk az egyesület
működésének kiszámítható kereteit. A legfiatalabbak ’’Dobd a kosárba’’ program részvételét támogatjuk a versenyév folyamán. Év közben fél napos edzőtáborokat
szervezünk a bajnoksághoz igazítva, illetve a tavaszi időszakban tervezetten egy edzéssel összekötött toborzó rendezvényt. A Pest megyei bajnokság mind Mini
mind Gyermek korcsoportjában részt vettünk a 2014/15-ös időszakban. Az idei évben a Gyermek korosztályban versenyeztünk csak, mert a kistérségben nincs
tőkeerős vállalakozói réteg, aki a kosárlabdára áldozna akkora összeget a pályázatunk támogatására, hogy két csapatot is tudjunk versenyeztetni hivatalos
versenyben. Mindezen felül az U13-as korosztállyal a Gödöllő környéki amatőr bajnokságban szerepeltünk és tervezzük a következő évben is. Az előző évekhez
hasonlóan általánosságban a következő tevékenységeket tervezzük: - PMKSZ Gyermek bajnokság 8 forduló, melyből egy része utazás költséggel, másik része
terembérlettel megoldott - ’’Dobd a kosárba’’ mozgalom 2 korosztály utazásának támogatása - Fél napos edzőtábor terembérlet és rendezési költség Sporteszközök beszerzése: labda, mez - Toborzó program terembérlet és rendezési költség A fenn felsorolt tevékenységek a teljes évet lefedik és évente
ismétlődnek közel hasonló tartalommal. Az eddigi tevékenységeket a versenyévben az egyesület önmaga finanszírozta, mivel a támogatások begyűjtése lassan
haladt és most egy hónappal a versenyév zárása előtt fejeződött be. Amennyiben elfogadásra kerül a program hosszabbítása a következő tevékenységeket
tervezzük a támogatással fedezni: - Sporteszközök beszerzése: labda, palánk gyűrűvel, kézi palánkemelő szerkezet, palánk tartó - ’’Dobd a kosárba’’ mozgalom 2
korosztály utazásának támogatása - PMKSZ Gyermek bajnokság őszi fordulók, melyből egy része utazás költséggel, másik része terembérlettel megoldott Toborzó program terembérlet és rendezési költség

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 előkészítő korosztállyal részt veszünk két korcsoportban a "Dobd a kosárba" mozgalomban. Az idősebbekkel már a program indulása óta. A 2014/15 évi PMKSZ
szereplés két csapatos bajnoki év volt. Mini korosztályban és Gyermek korosztályban versenyeztünk. Jelenleg négy gyerekünket versenyeztetjük fel magasabb
korosztályba a megyei bajnokságban kölcsönadási szerződéssel egy testvér egyesületünknél. Mind a négyen döntőben játszanak majd. A versenyzéssel
párhuzamosan a diákolimpiai mozgalomban is részt veszünk, attól függően, hogy a tiszta lány illetve fiú csapat követelményt hogyan tudjuk teljesíteni. A következő
versenyévben szeretnénk együtt tartani a gyerekeket és Gyermek korosztályban egyesíteni a két csapatot. A kiöregedő legügyesebbek a testvér egyesületünknél
tudják folytatni a sportot. Mivel az elmúlt évek alatt a gyerekek sokat fejlődtek és a versenyeztetésre alkalmasok száma meghaladta a fordulókon megengedettet,
ezért a Gödöllő környéki amatőr Gyermek bajnokság a "B" csapat számára lett fontos megmérettetési lehetőség. Idén 6 csapat között a második helyen végeztek. Ezt
a lehetőséget a következő évben is szeretnénk kihasználni, mert minimális költségei miatt nem ró terhet az egyesületre és a gyerekek szerepeltetése korosztályon
belül teljesen kötetlen, azaz könnyen a versenyekhez és a felkészüléshez igazítható. Most júniusban kerül sor a negyedik edző táborunkra. Itt a társaság egy része
érdeklődésből érkezik, nem rendszeres sportolónk, így a tanulás mellett a toborzás is fontos szerepet kap. A pályázattal lehetővé váló fenti elfoglaltságok egész éves
változatos programot nyújtanak a gyerekeknek, hogy örömmel és játékosan űzzék a kosárlabdát és fejlődjenek, erősödjenek mind egészségben mind jellemükben.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az elmúlt évekhez hasonlóan a sportfejlesztési terv végigvitele alatt újabb települések gyerekeit sikerült elérnünk a kistérségben. A korábbi kapcsolat a Gödöllő
környéki csapatokkal tovább erősödött. A kartali terembérlet segíti az ottani intézmény üzemeltetését. Ezen túl mindaz amit egy csapatsport a fiatalok egészség és
jellem nevelésének jelent továbbvihető a kistérségen belül élők számára. A versenyeztetéssel a szülőkön, rokonokon, barátokon keresztül egyre többen követik
figyelemmel a sportágat és vonódnak be az egyesületi munkába. Az amúgy is erős közösségi kötelékkel rendelkező lakosok további kohézióját erősítheti mindaz, amit
a gyerekek elérnek. A folyamatos munkát bemutatva a potenciális és tényleges támogatók köre bővülhet. Mindez nem csak rövidtávon erre az egy pályázandó évre
előre tekintve igaz, hanem a későbbiekben is, azonban ahhoz, hogy további eredményeink legyenek a megkezdett munkát hasonlóan az előző évekhez, folytatnunk
kell.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 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

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

2015/16 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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-05-27 22:49

6 / 25

be/SFPMOD01-05140/2015/MKOSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 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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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U11

0

22

0

Nincs

U12

35

2

1

Megyei

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

35

24

1
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Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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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?

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

770 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

150 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

150 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

1 070 000 Ft

2015/16 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)

962 028 Ft

9 717 Ft

0 Ft

971 746 Ft

107 972 Ft

1 070 000 Ft

1 079 717 Ft

2016-05-27 22:49
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Általános Képzés
2015/16 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

2015/16 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

2016-05-27 22:49
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Szakképzés
2015/16 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

2015/16 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

2016-05-27 22:49
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Versenyeztetés
2015/16 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

2015/16 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

2016-05-27 22:49
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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

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-05-27 22:49

Feladat leírása
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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: Hévízgyörk, 2016. 05. 27.

2016-05-27 22:49
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Nyilatkozat 2
Alulírott Bitter Béla (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: Hévízgyörk, 2016. 05. 27.

2016-05-27 22:49
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-05-27 22:49
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-27 14:47:26
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 22:57:15
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-27 14:48:02
Feltöltés / Megtekintés

(5 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-27 14:48:30
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 21:33:25

Kelt: Hévízgyörk, 2016. 05. 27.
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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

2

2

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

1

1

0%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

59

62

5%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2016-05-27 22:49
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

962 028 Ft

9 717 Ft

0 Ft

971 746 Ft

107 972 Ft

1 070 000 Ft

1 079 717 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

962 028 Ft

9 717 Ft

0 Ft

971 746 Ft

107 972 Ft

1 070 000 Ft

1 079 717 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-05-27 22:49

Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
10 000 Ft
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Módosítások indokolása
Teljes támogatás változása
Jogcím

Jóváhagyott / jóváhagyott
módosított támogatás

Módosított támogatás

Különbözet

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

971 746 Ft

971 746 Ft

0 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

971 746 Ft

971 746 Ft

0 Ft

Teljes támogatás változása
Jogcím
Utánpótlás-nevelés

2016-05-27 22:49

Módosítás indokolása
A teljes összegű támogatás támogatókkal történő lefedése most fejeződött be és a pénzösszegek
nagyobb részének beérkezése június közepére várható. Az idei évtől a helyi önkormányzat
támogatásként fedezi az egyesület szállítási költségeinek nagyobb részét. Így a bajnokságban történő
részvételeknél nem a terem bérletet részesítjük előnyben, hanem a vendégszereplést. Mivel nem
rendelkezünk megfelelő méretű teremmel a hazai mérkőzések is 15 km-es utazást jelentenek,
amennyiben házigazdák vagyunk, ezért ezen alkalmak számát csökkenteni kívánjuk. A nyári
edzőtáborunk idén nem kerül megrendezésre. Mindezen okok miatt át kellett terveznünk a programunk
aljogcímeinek támogatási mértékét és hosszabbítást kell kérnünk ennek kivitelezésére. A Szállítás és
Terembérlet aljogcímet csökkentettük. A Sporteszköz megemelt keretből szeretnénk a felkészülésre
használt tornateremben kicserélni a két palánkot, gyűrűvel és kézi magasság állító szerkezettel annak
érdekében, hogy mind a ’’Dobd a kosárba’’ korosztály, mind az U13-as korosztály megfelelő módon tudja
felkészülését végezni. A fennmaradó összegből a Sporteszközök aljogcímben labdákat kívánunk
vásárolni.
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Módosítások áttekintése
Tételek változása
Jogcím

Mező neve

Tétel neve

Régi ráfordítás

Új ráfordítás

Változás

Mezők változása

2016-05-27 22:49
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Jogcím

Mező neve

Tétel neve

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns)

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

2016-05-27 22:49

Régi érték

Új érték

Petpfi DSK
Hévízgyörk

Petőfi DSK
Hévízgyörk

Jelen sportfejlesztési
programot egy évre
tervezzük. Az előző
években a
gyermekek edzésiversenyeztetési
feltételei javultak
köszönhetően a
nyertes
pályázatoknak,
célunk ennek a
minőségnek a
megőrzése. Az előző
években
önkormányzattal
kötött támogatási
szerződésünket az
idei évre
meghosszabbítottuk.
Ezt újabb évre
szeretnénk
meghosszabbítani és
fenntartani az
egyesület
működésének
kiszámítható kereteit.
A legfiatalabbak
"Dobd a kosárba"
program részvételét
támogatjuk az év
folyamán. Év közben
fél napos
edzőtáborokat
szervezünk a
bajnoksághoz
igazítva, illetve a
tavaszi időszakban
tervezetten egy
edzéssel összekötött
toborzó rendezvényt.
A versenyév
zárásaként az iskola
infrastruktúráját
felhasználva egy
hetes kosárlabda
edzőtábort
szervezünk az előző
évekhez hasonlóan,
tervezetten 50
gyerek részvételével.
A Pest megyei
bajnokság mind Mini
mind Gyermek
korcsoportjában részt
vettünk a 2014/15-ös
időszakban. A
következő évben a
Gyermek
korosztályban
versenyzünk csak,
mert a kistérségben
nincs tőkeerős
vállalakozói réteg, aki
a kosárlabdára
áldozna akkora
összeget a
pályázatunk
támogatására, hogy
két csepatot is
tudjunk
versenyeztetni
hivatalos

Jelen sportfejlesztési
programot egy évre
terveztük. Mivel a
támogatások
gyűjtését mostanra
fejeztük be, ezért a
program időtartamát
szeretnénk
meghosszabbítani
egy évvel illetve a
Szövetség által
jóváhagyott
mértékben. Az előző
években a
gyermekek edzésiversenyeztetési
feltételei javultak
köszönhetően a
nyertes
pályázatoknak,
célunk ennek a
minőségnek a
megőrzése. Az előző
években
önkormányzattal
kötött támogatási
szerződésünket az
idei évre (2015/2016)
meghosszabbítottuk.
Ezt újabb évre
sikerült
meghosszabbítani
(2016/2017), annak
érdekében, hogy
sikeresen fenntartsuk
az egyesület
működésének
kiszámítható kereteit.
A legfiatalabbak
’’Dobd a kosárba’’
program részvételét
támogatjuk a
versenyév folyamán.
Év közben fél napos
edzőtáborokat
szervezünk a
bajnoksághoz
igazítva, illetve a
tavaszi időszakban
tervezetten egy
edzéssel összekötött
toborzó rendezvényt.
A Pest megyei
bajnokság mind Mini
mind Gyermek
korcsoportjában részt
vettünk a 2014/15-ös
időszakban. Az idei
évben a Gyermek
korosztályban
versenyeztünk csak,
mert a kistérségben
nincs tőkeerős
vállalakozói réteg, aki
a kosárlabdára
áldozna akkora
összeget a
pályázatunk
támogatására, hogy
két csapatot is
tudjunk
versenyeztetni
hivatalos
versenyben.
Mindezen felül az
U13-as korosztállyal
a Gödöllő környéki
amatőr
bajnokságban
szerepeltünk és
tervezzük a
következő évben is.
Az előző évekhez
hasonlóan
általánosságban a
következő
tevékenységeket
tervezzük: - PMKSZ
Gyermek bajnokság
8 forduló, melyből
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hivatalos
versenyben.
Mindezen felül az
U13-as korosztállyal
a Gödöllő környéki
amatőr
bajnokságban
szerepeltünk és
tervezzük a
következő évben is.
Az előző évekhez
hasonlóan a
következő
tevékenységeket
tervezzük: - PMKSZ
Gyermek bajnokság
8 forduló, melyből
egy része utazás
költséggel, másik
része terembérlettel
megoldott - "Dobd a
kosárba" mozgalom
2 korosztály
utazásának
támogatása Sporteszközök
beszerzése: labda,
mez. - Fél napos
edzőtábor
terembérlet és
rendezési költség Toborzó program
terembérlet és
rendezési költség Nyári tábor
terembérlet és
étkezési költség A
fenn felsorolt
tevékenységek a
teljes évet lefedik
folyamatosan
októbertől júniusig.

egy része utazás
költséggel, másik
része terembérlettel
megoldott - ’’Dobd a
kosárba’’ mozgalom
2 korosztály
utazásának
támogatása - Fél
napos edzőtábor
terembérlet és
rendezési költség Sporteszközök
beszerzése: labda,
mez - Toborzó
program terembérlet
és rendezési költség
A fenn felsorolt
tevékenységek a
teljes évet lefedik és
évente ismétlődnek
közel hasonló
tartalommal. Az
eddigi
tevékenységeket a
versenyévben az
egyesület önmaga
finanszírozta, mivel a
támogatások
begyűjtése lassan
haladt és most egy
hónappal a
versenyév zárása
előtt fejeződött be.
Amennyiben
elfogadásra kerül a
program
hosszabbítása a
következő
tevékenységeket
tervezzük a
támogatással
fedezni: Sporteszközök
beszerzése: labda,
palánk gyűrűvel, kézi
palánkemelő
szerkezet, palánk
tartó - ’’Dobd a
kosárba’’ mozgalom
2 korosztály
utazásának
támogatása - PMKSZ
Gyermek bajnokság
őszi fordulók, melyből
egy része utazás
költséggel, másik
része terembérlettel
megoldott - Toborzó
program terembérlet
és rendezési költség

Sporteszköz (utánpótlás)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

350 000 Ft

770 000 Ft

Sportlétesítmény (utánpótlás)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

300 000 Ft

150 000 Ft

Személyszállítás (utánpótlás)

Személyszállítási költségek

300 000 Ft

150 000 Ft

Versenyeztetés (utánpótlás)

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége

120 000 Ft

0 Ft

2016-05-27 22:49
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Teljes támogatás lefedettsége
Jogcím

Jóváhagyott/módosított
támogatás

Aktuális támogatá
s

Eddig igényelt
támogatás TIG
alapján

Átvezetett
támogatás

Még igényelhető
támogatás

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(utófinanszírozott ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak
ellátása

971 746 Ft

971 746 Ft

970 625 Ft

0 Ft

1 121 Ft

Általános képzéssel összefüggő
feladatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakképzéssel összefüggő
feladatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

971 746 Ft

971 746 Ft

970 625 Ft

0 Ft

1 121 Ft

Átvezetési táblázat
Önnek nincs szüksége az átvezetési táblázat kitöltésére.

2016-05-27 22:49
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A kérelemhez tartozó mellékletek (11 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alaircimp1_1430341010.jpg (Szerkesztés alatt, 769 Kb, 2015-04-29 22:56:50) 0565b87ca829d58b3f2795af632e4ebf9732c25c4a254dbd323e1a4eb52fc5e5
alaircimp2_1430341035.jpg (Szerkesztés alatt, 732 Kb, 2015-04-29 22:57:15) d7db1c7975fc5ba1785494f7baa580157870598b65c7e76c3f60a2f9e54f6697
Egyéb dokumentumok
diakolimpiamegyeikosar2014-15_1430422388.xls (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2015-04-30 21:33:08)
5df850772a42b6a943c52fcfc7560fa90eec1a5c6dbcdd7b47f9f461cd140006
pmksz1_1430422396.jpg (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2015-04-30 21:33:16) fd3e47bf1f107818e99b71ed582a8403d3c5000afcd377f96aa000d33b9cae3e
pmksz2_1430422405.jpg (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2015-04-30 21:33:25) cc748195391dad2748118f0b269a63a585a80bdcc6a1facb54ee567193e43435
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosag_phdse_201604_1464353246.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-05-27 14:47:26)
d5de39c18be43df7862301ca26747dcfda92ae4f12353183c995fe4c21ee5c4c
birosag_1430340884.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 22:54:44) 89b29d2224e63a37f7e3a9b85e105902bf25a4b687b1aaa24d6f1f44c8afb2a2
(5 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
sfpmod_igazgszolgdij_1464353310.jpg (Módosítás szerkesztés alatt, 412 Kb, 2016-05-27 14:48:30)
ba567143e36b75862a4302f545612e6f9f1ef14fbdcefb3884807182d7df5dec
beolvasas0018_1430341147.jpg (Szerkesztés alatt, 636 Kb, 2015-04-29 22:59:07) c07c030c45f319f989f8e2cdfe8ab749ef763f2a8d097d0f3abfaa0eb1a4885a
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
nav_1430404992.jpg (Szerkesztés alatt, 181 Kb, 2015-04-30 16:43:12) 3b6e50696ba078f73f5b2cf84246cb0000852926906aba88b4d101e65fc96e2c
apeh_dse_1464353282.jpg (Módosítás szerkesztés alatt, 187 Kb, 2016-05-27 14:48:02)
b5b85f0007dd5d42940a90a1b4e4175e29c5b35bd3d011f9f33fac39a67e252a
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