
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Tolna-Mözsi Futsal Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Tolna-Mözsi FSE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  2767

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Egyéb

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

Utánpótlás típusa  Egyéb UP

Adószám  18864023-1-17

Bankszámlaszám  71800037-11098852-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7131  Helység  Tolna (Mözs)

Út / utca  Szent István utca  Házszám  135

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7131  Helység  Tolna (Mözs)

Út / utca  Szent István utca  Házszám  135

Telefon  +36 30 519 94 49  Fax  +36 1 783 52 65

Honlap  www.tolnafutsal.hu  E-mail cím  tolnafutsal@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Bercsényi László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  egyesület elnöke

Mobiltelefonszám  +36 20 943 86 60  E-mail cím  bercsenyi@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Folk György +36 30 519 94 49 gyurgyinho@gmail.com

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 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 2,7 MFt 1,8 MFt 1,4 MFt

Állami támogatás 0,43 MFt 0,2 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 7,43 MFt 7,5 MFt 8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 14,07 MFt 18,1 MFt 18 MFt

Egyéb támogatás 2,54 MFt 8,2 MFt 2,5 MFt

Összesen 27,17 MFt 35,8 MFt 29,9 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 13,08 MFt 12 MFt 10 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,05 MFt 0,05 MFt 0 MFt

Anyagköltség 4,35 MFt 1,7 MFt 1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 16,76 MFt 15,9 MFt 15 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,37 MFt 0,45 MFt 0,5 MFt

Összesen 34,61 MFt 30,1 MFt 27 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 19,56 MFt 20,02 MFt 20 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,05 MFt 0,05 MFt 0,05 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 2 041 828 Ft 40 837 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 20 403 084 Ft 408 062 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk 2004-ben került bejegyzésre, mint közhasznú egyesület. Az egyesület élén 2014 augusztusától személyi változás történt.Az elmúlt időszakban
folyamatosan fejlődött, jelenleg több, mint kettőszáz játékengedéllyel rendelkezik. A labdarúgáson belül főként a futsalra összpontosít, de jelen van a
Bozsik programban és a strandlabdarúgásban is. Célja a futsal tömegbázisának növelése, minőségi sportolók kinevelése. Elsősorban a női vonalon ért el
sikereket, a szakágat tekintve az országban egyedülálló. A választott szakág fele meg leginkább a helyi sajátosságoknak és igényeknek, de a jövőben a
nagypályás labdarúgás terén is kíván tovább lépni. A tömegbázis növelésében a térségben integrációs szerepet tölt be. Nagymányokon és Szekszárdon
hozott létre utánpótlás nevelő bázisokat, Nagymányok időközben önálló útra tért, és az ott nevelődő játékosok a helyi sportszervezetbe igazoltak át. A
jövőben Faddon és Bogyiszlón fogunk hasonló munkát végezni. Bogyiszlón az elmúlt évben már nem működött labdarúgó sportszervezet, szeretnénk újra
éleszteni itt a sportágat. Egyesületünk az MLSZ versenyrendszereibe 15 csapattal kíván a 2015/16 versenyévadban részt venni (férfi futsal NB.II, országos
utánpótlás bajnokságokban: lány U18, U16, U14 és fiú U17, megyei bajnokságokban: lány U13,U11 és fiú U17, U15, U13, U11 két csapattal). A Bozsik
programban hét csapattal fogunk szerepelni. Az edzéseket és mérkőzéseket három tolnai és egy szekszárdi bérelt sportcsarnokban tartjuk, a jövőben a
Bogyiszlón létesült műfüves pályát is igénybe kívánjuk venni. A szakmai munkát 11 fő sportszakember látja el, közülük egy fő UEFA A licenc, három fő UEFA
B licenc, négy fő Grassroots C (MLSZ D) képesítéssel rendelkezik. Egy fő sikeres vizsgát tett ez évben a futsal edzői tanfolyamon. Az edzők tovább képzésére
a jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk. Csapataink sikeresen szerepelnek a bajnokságokban. U17-es lány csapatunk az országos döntőbe, U15-ös
lánycsapatunk középdöntőbe került, U13-as lány csapatunk pedig már megnyerte a regionális futsal bajnokságot. U11 lánycsapatunk pedig sikeresen
szerepelt a fiúk között a megyei bajnokságban. A fiúk közül az U17 csapat eredményei lehet kiemelni. Megnyerte a megyei futsal bajnokságot és bekerült az
országos középdöntőbe. Férfi felnőtt csapatunk is előbbre lépett a futsal NB.II bajnokságban. 

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

Nem tervezünk ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Egyesületünk által 2008-ban elfogadott koncepció az elnök személyének változásával nem változott, és a következő években is stratégiai útmutatója
munkánknak. A koncepció fő elemei: utánpótlás bázis növelése, képzés színvonalának emelése, edzőképzés folytatása, a tömegbázis növelése mellett
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a játékosok minőségi képzésére. Ennek érdekében hoztuk létre a szakmai igazgatói feladatkört, amelyet a betöltő személy
elsősorban az utánpótlás terén valósít meg. Az utánpótlás csapatok felkészítésének, versenyeztetésének feltételeinek a megteremtésében az utánpótlás
menedzsernek lesz szerepe. A következő versenyévadban a tömegbázisunk növelésének két fő területe: a Faddi SE-vel való együttműködés és nyitás
Bogyiszlóra, ahol új alapokra kívánjuk helyezni a labdarúgás felélesztését, fejlesztését. Továbbra is kiemelte kezeljük a bői ágazatot. célunk, hogy továbbra
is az ország legeredményesebb női futsal sportegyesülete maradjunk. Hosszabb távon célunk, hogy a nagypályás bajnokságban is elinduljunk.
Egyesületünk a következő évben is megszervezi a Tolnai Futsal Napok országos futsal utánpótlás tornát, amely egyre népszerűbb országszerte (60 csapat,
600-700 résztvevő). Az edzőképzésben célunk, hogy a még MLSZ D végzettséggel rendelkezők is Grassroot C vizsgával rendelkezzenek, valamint tervezünk
egy-egy fő beiskolázását B típusú, valamint futsal edzői tanfolyamra. 

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

Sportfejlesztési programunk hosszú távú stratégiára épül, fő céljai, megvalósításának elemei változatlanok, azok megegyeznek az MLSZ céljaival,
stratégiájával. Az szakszövetség elképzelésével összhangban elkezdtük a gyerekek bevonását és képzését a sportágba már óvódás kortól. A Bozsik
programban való részvételünket továbbra is komolyan vesszük. A következő évben még nem, de az azt követő versenyévadokban a csapatok számát növelni
kívánjuk. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a futsal utánpótlás képzésre. A futsal kiváló lehetőséget biztosít elsősorban az U9-U14 korosztályú játékosok
számára a fejlődésre. A futsal utánpótlás képzésben ugyanazok a törvényszerűségek érvényesülnek, mint a nagypályás labdarúgásban. A futsal
természetes szövetségese a nagypályás labdarúgásnak, ahol felértékelődik a technikai tudás, a játékosok gondolkodása gyorsabbá válik, segíti a
kreativitást. Nem utolsó sorban a futsal képzés során a gyerekek az átlagosnál jobb körülmények között (terem) készülhetnek. A futsal utánpótlás
bajnokságok is jól kiegészítik a nagypályás labdarúgást, hiszen annak szünetében, is versenyezhetnek a gyerekek, így négy évszakossá tehetjük részükre a
labdarúgást. Az egyesület törekvése megegyezik a szakszövetség női labdarúgás fejlesztésére vonatkozó elvárásaival is. Ugyan közvetlenül nem a
nagypályás bajnokságra készítjük fel lányainkat, de a futsal itt is előiskolája a nagypályának, elsősorban a tömegesítés terén. Természetesen a tehetséges
és nagypályára készülő lányoknak módjuk van a nagypálya felé orientálódni, mint ahogy erre példa is van. Több utánpótlás korú játékosunk került patinás
(FTC, MTK) sportszervezethez, és kialakulóban van egy reményteljes együttműködés az Atomerőmű SE-vel (Paks). Egyesületünk folytatni szeretné a
térségben integrációs szerepét, elsősorban a hátrányos helyzetű (lásd. Bogyiszló) településeken, és fejleszteni kívánja együttműködését más
sportszervezetekkel (Faddi SE, ASE, UFC). Egyesületünk részt vesz az iskolai versenyrendszerekben is. 

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

Egyesületünk alapszabályában megfogalmazott célja a fiatal generáció egészséges életmódra nevelése, melynek eszköze a sport. A fiatalok rendszeres
edzésekkel, versenyeken való részvételükkel hozzájárulnak egészséges életmódjuk kialakulásához. A sportolással kapcsolatos élmények hozzájárulnak a
szabadidős tevékenységük kiválasztásához. Célunk, hogy minél több fiatal élje át azokat az élményeket, amelyek szabadidejük hasznos eltöltéséhez vezet és
azt egyesületünkben töltsék el. Igyekszünk programokat (táborozások, sportrendezvények) szervezni, valamint sportolóink számára versenyzési lehetőséget
biztosítani, amelyek a pozitív élményeket generálják. A sportolás elvonja a figyelmet a káros szenvedélyek gyakorlásától. Jelentős közösség formáló ereje
van a közös edzőtáborozásoknak. Az egyesületben sportoló fiatalok száma évről-évre növekszik, ez igazolja, hogy sportfejlesztési programunk hatékony. A
tömegbázis növelése mellett a jövőben nagy hangsúlyt kell fektetnünk a megtartásra is. A programnak érezhető pozitív gazdasági kihatása is van
térségünkre. A személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megrendelések helyi vállalkozáshoz köthetők. A sportlétesítmények igénybevételével segítjük
azok kihasználását, bérleti díjainkkal hozzá tudunk járulni azok állagának megőrzéséhez, javításához. A személyi kiadások legalizálásával hozzá tudunk
járulni a számviteli, adózási fegyelemhez. A pályázat tervezése során még bizonytalan a bajnokságok rendszere, lebonyolítási rendje, ezért az elmúlt évek
tapasztalatait vettük figyelembe.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Sportmenedzser Egyéb Egyéb Normál 160 12 140 000 Ft 39 200 Ft 2 150 400 Ft

Ffi NB.II futsal edző Edző UEFA A EKHO 80 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Gyúró Egyéb Nem
releváns

EKHO 40 12 30 000 Ft 6 000 Ft 432 000 Ft

280 36 270 000 Ft 65 200 Ft 4 022 400 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Sportmenedzser Feladata az Egyesület versenyszervezéssel, lebonyolítással kapcsolatos technikai, rendezési tevékenységének ellátása; az Egyesület
image-nek magas szinten tartása; Egyesület könyvvitelének jogszabály szerinti elvégzése; az Egyesület pénzügyi hátterének
biztosítása.

Ffi NB.II futsal
edző

Feladata a futsal felnőtt férfi csapat felkészítése a bajnoki és kupamérkőzésekre. Az edzéseken) és versenyeken legjobb tudása
szerint végzi a rábízott játékosok technikai, taktikai, erőnléti és mentális felkészítését. Az edzésekre felkészül, edzés tervet készít
(havi, napi), melyet jóváhagyat a szakmai igazgatóval. Az edzések látogatottságáról jelenléti ívet készít.

Gyúró Feladata a felnőtt férfi futsal bajnokságban versenyző csapat edzésein és mérkőzésein, edzőtáborozás során a játékosok gyúrása Az
edzéseken, mérkőzéseken szerzett sérülések ellátása, a sérült játékos elirányítása szakorvosi rendelőbe, súlyosabb esetekben
helyszíni orvosi ellátás (mentő) igénylése. Sportorvosi engedélyek figyelemmel kísérése Orvosi táskák feltöltöttségének biztosítása,
gondoskodás az eszközök állapotáról, szükség esetén cseréjéről

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)

1 980 572 Ft 20 418 Ft 40 837 Ft 2 041 828 Ft 2 041 828 Ft 4 063 237 Ft 4 083 655 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 egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi 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 - 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

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti időtartama Játékosok száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

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

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 Bozsik egyesületi U13 11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi Fiú

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi Fiú

U11 Bozsik egyesületi U11 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi Lány

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi Fiú

U9 Bozsik egyesületi U9 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi Lány

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi Fiú

U7 Bozsik egyesületi U7 8 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi Lány

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U17 TOLNA-MÖZS FSE U17 3 egyéb futsal UP egyéb futsal UP Megye bajnokság

U15 TOLNA-MÖZS FSE U15 11 egyéb futsal UP egyéb futsal UP Megye bajnokság

U13 TOLNA-MÖZS FSE LEÁNY U13 0 egyéb futsal UP egyéb futsal UP Női futsal UP között.

U13 TOLNA-MÖZS FSE FIÚ U13 11 egyéb futsal UP egyéb futsal UP Megye bajnokság

U11 TOLNA-MÖZS FSE FIÚ I. U11 11 egyéb futsal UP egyéb futsal UP Megye bajnokság

U11 TOLNA-MÖZS FSE LÁNY U11 0 egyéb futsal UP egyéb futsal UP Női futsal UP között.

U11 TOLNA-MÖZS FSE FIÚ II. U11 11 egyéb futsal UP egyéb futsal UP Megye bajnokság

U17 TOLNA-MÖZS FSE U17 11 országos futsal UP országos futsal UP MLSZ U17 futsal II.o.

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz

be/SFP-8220/2015/MLSZ

2015-04-25 19:41 10 / 25



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 TOLNA-MÖZS FSE U13 11 egyéb női futsal UP országos női futsal UP Megye bajnokság

U17 TOLNA-MÖZS FSE U17 11 országos női futsal UP országos női futsal UP 2015/16-tól U18

U15 TOLNA-MÖZS FSE U15 11 országos női futsal UP országos női futsal UP 2015/16-tól U16

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U11 Tolna-Mözsi Futsal SE lány 11 egyéb női futsal UP Megye bajnokság

U14 Tolna-Mözsi Futsal SE lány 11 országos női futsal UP MLSZ U14 lány

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 14/15 Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Megjegyzés

U13 Tolna-Mözsi FSE 11 strandfoci

U15 Tolna-Mözsi FSE 11 strandfoci

U17 Tolna-Mözsi FSE 11 strandfoci
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz Futsal labda 3-as méret db 20 3 500 Ft 70 000 Ft

Sporteszköz Futsal labda 4-es méretű db 30 4 000 Ft 120 000 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

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

Városi Sportcsarnok Sportcsarnok 3 100 Ft 70 11 2 387 000 Ft

Széchenyi Ált. Iskola Sportcsarnok 3 375 Ft 20 10 675 000 Ft

I. István Ált. Iskola Sportcsarnok 1 750 Ft 20 10 350 000 Ft

Bezerédj Szabadidő Kp. Sportcsarnok 3 000 Ft 20 10 600 000 Ft

Baka I. Ált. Iskola Sportcsarnok 6 000 Ft 6 8 288 000 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Városi Sportcsarnok Az U15-U17 utánpótlás csapatok felkészítése és mérkőzéseinek rendezése történik a városi sportcsarnokban.

Széchenyi Ált. Iskola Az U11 utánpótlás csapatok felkészítése és mérkőzéseinek rendezése történik a sportcsarnokban.

I. István Ált. Iskola Az U7-U9 utánpótlás csapatok foglakozásai történnek a sportlétesítményben.

Bezerédj Szabadidő Kp. Az U13 utánpótlás csapatok felkészítése és mérkőzéseinek rendezése történik a sportcsarnokban.

Baka I. Ált. Iskola A szekszárdi lánycsoport foglakozásai történnek a sportcsarnokban.

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző Szakmai igazgató EKHO 84 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Egyéb Utánpótlás menedzser EKHO 42 12 35 000 Ft 7 000 Ft 504 000 Ft

Edző 1415 EKHO 60 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

Edző 1422 EKHO 60 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

Edző 7658 EKHO 50 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző 4241 EKHO 75 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

Edző 7660 EKHO 50 12 40 000 Ft 8 000 Ft 576 000 Ft

Edző 7665 EKHO 50 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

Edző Kapus EKHO 20 12 15 000 Ft 3 000 Ft 216 000 Ft

Egyéb Gyúró EKHO 20 12 15 000 Ft 3 000 Ft 216 000 Ft

Edző 0465 EKHO 60 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft
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2015/16 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Utánpótlás menedzser Az utánpótlás menedzser aktívan részt vesz az egyesület vezetőivel, szakmai igazgatójával és edzőivel együttműködve az
egyesület rövid-, közép- és hosszú távú szakmai koncepciójának kidolgozásában, megvalósításában, az utánpótlás
tömegbázisának fejlesztésében.Kiemelkedő szerepe van az utánpótlás bázis növelésében, megtartásában. Kapcsolatot
tart az iskolai intézményekkel, a helyi és környező utánpótlás nevelő sportszervezetekkel. Törekszik az egyesület
székhelyén és a székhelyhez közeli településeken a sportolni vágyó fiatalok bevonására az egyesületi életbe.
Folyamatosan kapcsolatot tart a játékosok szüleivel, gondviselőjével. Szervezi és felügyeli az utánpótlás csapatok
versenyeztetését, biztosítja a szükséges feltételeket. Gondoskodik a csapatok utaztatásáról, az edzések és mérkőzések
sportlétesítmény használatáról, biztosítja a szükséges sporteszközöket és sportfelszereléseket.

Gyúró Feladata az utánpótlás bajnokságokban versenyző csapatok edzésein és mérkőzésein, edzőtáborozás során a játékosok
gyúrása Az edzéseken, mérkőzéseken szerzett sérülések ellátása, a sérült játékos elirányítása szakorvosi rendelőbe,
súlyosabb esetekben helyszíni orvosi ellátás (mentő) igénylése A sportorvosi engedélyek figyelemmel kísérése Orvosi
táskák feltöltöttségének biztosítása, gondoskodás az eszközök állapotáról, szükség esetén cseréjéről

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

Válasszon UEFA B U18 6 12

Válasszon UEFA B U16 6 12

1422 UEFA B U14 6 12

1422 UEFA B U13 6 12

1415 UEFA B U11 6 12

1415 UEFA B U11 6 12

1415 Egyéb U9 4 8

4241 Egyéb U7 4 8

7665 Egyéb U17 6 12

7665 Egyéb U17 6 12

7660 Egyéb U15 6 12

7660 Egyéb U13 6 12

7658 Egyéb U11 6 12

7658 Egyéb U11 6 12

4241 Egyéb U9 4 8

4241 Egyéb U7 4 8

Kapus Egyéb U16 4 8

Szakmai igazgató UEFA A U19 21 175
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2015/16 évad - Felkészüléshez, versenyezéshez szükséges költségek

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 190 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 4 000 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 4 300 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 5 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 8 568 000 Ft

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

Összesen 22 058 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

19 790 991 Ft 204 031 Ft 408 062 Ft 20 403 084 Ft 2 267 009 Ft 22 466 062 Ft 22 670 093 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

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

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

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

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 40 837 Ft 40 837 Ft 20 418 Ft 61 255 Ft

Utánpótlás-nevelés 408 062 Ft 408 062 Ft 204 031 Ft 612 093 Ft

Összesen 673 348 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A pályázat elkészítése, számviteli, pénzügyi elszámolása, szükséges bizonylatok elkészítése.

Utánpótlás-nevelés A pályázat elkészítése, számviteli, pénzügyi elszámolása, szükséges bizonylatok elkészítése.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.

29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Tolna (Mözs), 2015. 04. 25.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Bercsényi László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a
Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már
meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak
el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal
kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak
megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve
ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus
edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott
támogatási minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Tolna (Mözs), 2015. 04. 25.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-13 17:04:40

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-03-30 10:19:04

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-19 07:40:39

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-21 13:19:51

Fájlok száma: 0

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)

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok
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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 10 10 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 4 5 25%

Edzőtáborok száma db 2 4 100%

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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 2 5 150%

U18 fő 14 15 7%

U17 fő 13 15 15%

U16 fő 5 10 100%

U15 fő 19 20 5%

Egyéb indikátorok

U14 10 15 50%

U13 23 25 9%

U12 21 25 19%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű 1 980 572 Ft 20 418 Ft 40 837 Ft 2 041 828 Ft 2 041 828 Ft 4 063 237 Ft 4 083 655 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

19 790 991 Ft 204 031 Ft 408 062 Ft 20 403 084 Ft 2 267 009 Ft 22 466 062 Ft 22 670 093 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 21 771 563 Ft 224 449 Ft 448 899 Ft 22 444 911 Ft 4 308 837 Ft 26 529 299 Ft 26 753 748 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 20 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (4 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)

bercsenyialairas_1427703544.pdf Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2015-03-30 10:19:04) 44df016e03fbf25421eae0f86d7e3d7532e5912e5b94ff6c2f9514d2105c8a69

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

kivonat04.13_1428937480.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-13 17:04:40) 6127610a01f1630f0bee39b66acc34cf3c81e590b676303e456cb0573d86c6d0

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

bankiigazolasfse_1429615191.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-21 13:19:51)
74270776643bfa306b47731bde38174e4c586285e660c565f118d10a162fcf48

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

nav04.16_1429422039.pdf Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2015-04-19 07:40:39) 215c6fa6dca3698f5121e89aa7da2960abbfed98d32ec862909ad2581b4dc27d
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