be/SFP-08166/2015/MLSZ
A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Hódmezővásárhelyi Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

HFC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

529

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei I. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Egyéb

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18455450-1-06

Bankszámlaszám

12068009-00106454-00100003

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

6800

Helység

Hódmezővásárhely

Út / utca

Szabadság tér

Házszám

66

Irányítószám

6800

Helység

Hódmezővásárhely

Út / utca

Szabadság tér

Házszám

66

Telefon

+36 30 746 86 20

Fax

+36 62 530 132

Honlap

www.hfc@1912.hu

E-mail cím

elnok@hfc1912.hu

E-mail cím

elnok@hfc1912.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Horváth Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 746 86 20

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Horváth Zoltán

+36 30 746 86 20

E-mail cím
elnok@hfc1912.hu

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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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

1,499 MFt

0 MFt

7,55 MFt

Állami támogatás

2,36 MFt

3 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

15,966 MFt

18 MFt

20 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

44,753 MFt

100 MFt

100 MFt

Egyéb támogatás

7,914 MFt

8 MFt

8 MFt

Összesen

72,492 MFt

129 MFt

135,55 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

36,447 MFt

40 MFt

50 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

18,556 MFt

40 MFt

25 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

9,271 MFt

36,3 MFt

50 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

6,094 MFt

10 MFt

10 MFt

Összesen

70,368 MFt

126,3 MFt

135 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

62,385 MFt

80 MFt

100 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 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)

5 242 285 Ft

104 846 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

57 763 810 Ft

1 155 276 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
1.Helyzetelemzés - jelenlegi helyzet: A Hódmezővásárhelyi Futball Club 2014/2015. bajnoki évben összesen 4 felnőtt és 9 korosztályos csapatot versenyeztet az
MLSZ által szervezett bajnokságokban,valamint 4 U7-s , 2 U9-es , 2 U11-es , 2 U13-as csapatot szerepeltet a Bozsik programban, illetve 6 korosztályt a nemzetközi
Interliga elnevezésű programban. 1/a:Felnőtt csapataink: Csongrád megyei I.osztály Csongrád megyei III.osztály Csongrád megyei Női Bajnokság NB II Futsal
1/b:Utánpótlás csapataink: NB II. Dél-Kelet csoport U21 "A" csapat NB II. Dél-Kelet csoport U21 "B" csapat Csongrád Megyei U19 csapat Csongrád Megyei Női U19
NB II. Dél-Kelet csoport U17 "A" csapat NB II. Dél-Kelet csoport U17 "B" csapat Csongrád Megyei Női u17 NB I. U15 csapat NB I. U14 csapat 2 U13-as Bozsik
Program 2 U11-es Bozsik Program 2 U9-es Bozsik Program 4 U7-es Bozsik Program 12 db futsal és strandlabdarúgó csapat 6 db Interliga (U8-9-10-11-12-13) csapat
1/c:Szervezeti felépítés:A HFC legfőbb szerve a közgyűlés.Az egyesület munkáját egy 5 fős elnökség irányítja.Az operatív teendőket 2 fő technikai vezető látja el.A
szertáros-mosodás feladatok ellátásra 1 fő főállású,1 fő részmunkaidős munkavállalót alkalmazunk. 1/d: Edzők,szakemberek: Szakmai Igazgatók:Lóczi István UEFA
Pro Licenc,Kandó Róbert UEFA A Licenc,Bozsik Program alközpont vezető UEFA A:Bódi Attila,Dezső Ferenc,Jenei Péter,Piri Ottó,Rostás Károly UEFA B:Antal
Krisztián,Bacsa Zsolt,Gajda Lajos,Puskás János,Vinnai István MLSZ C:Czibere Adrián,Huszár Lajos,Juhász Sándor,Soós Zoltán,Szólik Róbert,Varga Róbert (Brízik
Bodrogi István,Marton Bence és Mucsi Dénes most járnak a C tanfolyamra) MLSZ D: Király Dávid,Kökény Tamás,Nagy András,Rácz Dezső Kapusedző:Kovács
Krisztián,Molnár László Erőnléti edző:Neményi Béla Gyúró:Ferencz Ferenc Közösségfejlesztő: Gulyás István 2.Létesítmény feltételek: A HFC bérleti szerződés
alapján a Városi Stadionban végzi tevékenységét(6800,Hódmezővásárhely Szabadság tér 66.) 2.a:Épületegyüttes:a mostani támogatási időszakban TAO pályázat
keretében újabb öltözőkkel bővül.A meglévő 7 öltöző mellé 5 új öltöző épül meg 2015. májusára. Emellett 1 tárgyaló, 1 iroda, 1 edzői és 1 játékvezetői öltöző.A
centerpályán van egy 1200 férőhelyes lelátó. 2.b.:Pályák:Van 2 füves pályánk,amelyekből az egyik világítással van ellátva.1 nagy műfüves pályánk világítással, 1
60x30 m-es műfüves pályánk,illetve a jelenlegi támogatási rendszerben épül 1 64x44 m-es műfüves pálya.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem kívánunk ingatlan beruházást végrehajtani.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Jelen kérelmünk 2015. július 1. - 2016. június 30. közötti időszakra vonatkozik. Ütemterv: 1. Tárgyi eszköz beruházás nem releváns 2. Utánpótlás nevelés fejlesztése:
az utánpótlás neveléssel összefüggő kiadások, bajnokság során folyamatosan merülnek fel, ezért felhasználásuk is folyamatos az egész év során. 2.a. Eszköz
beszerzés: a minőségi munka elvégzéséhez szükséges. Tervezett időszak: folyamatos. 2.b. Szakemberek díjazása: - ügyvezető: 1 fő, felsőfokú sportmenedzser,
feladata az egyesület ügyviteli teendőinek ellátása - technikai vezető: 1 fő, középfokú végzettség, feladata az operatív teendők ellátása - szertáros,mosodás: 2 fő,
feladatuk a szertár és mosoda üzemeltetése - közösségfeljesztő: 1 fő, feladata a kollégista labdarúgókkal való foglalkozás - gyúró: 1 fő, gyógymasszőr végzettség,
feladata az utánpótlás korú labdarúgók rehabilitációja - szakmai igazgató: 2 fő, feladatuk a szakmai munka irányítása - kapusedzők: 2 fő, feladatuk a kapusok
felkészítése - edzők: 18 fő, feladatuk az utánpótlás korú labdarúgók felkészítése Ütemterv: folyamatos. 2.c. Sportfelszerelés: az edzésekhez és mérkőzésekhez
szükséges felszerelések beszerzése. Tervezett időszak: folyamatos. 2.d. Diagnosztikai eszközök : a fizikai állapot mérésére alkalmas eszközök beszerzése. Tervezett
időszak: folyamatos. 2.e. Pályatartozékok: az edzéskörülmények javítása miatt szükséges eszközök beszerzése. Tervezett időszak: folyamatos. 2.f. Személyszállítás:
utánpótlás csapataink idegenbeli mérkőzésekre történő szállítása. Tervezett időszak: folyamatos. 2.g. Nevezési költségek: utánpótlás csapataink tornákra történő
nevezési díjai. Tervezett időszak: folyamatos. 2.h. Rendezési költségek: utánpótlás csapataink számára évente több tornát is rendezünk. Tervezett időszak:
folyamatos. 2.i. Bérleti díj: a létesítmény használatáért bérleti díjat kell fizetni a HVSZ ZRT-nek az elmúlt időszakban jelentős beruházások történtek a Városi
Stadionban ami miatt nagyobb üzemeltetési költségekkel számol az üzemeltető,így nekünk is magasabb bérleti díjat kell fizetni. Tervezett időszak folyamatos. 3.
Közreműködői költségek: a könyvvizsgálói és a sportfejlesztési program, támogatási kérelmek,igazolások,előrehaladási jelentések ,beszámolók, elszámolás
elkészítésének közreműködői költségeire vonatkozik.

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 MLSZ stratégiai céljai: sikeres magyar futball, a tömegbázis kiszélesítése Elemei: 1. Tömegbázis növelése, a futball népszerűségének emelése, a labdarúgás
imázsának erősítése 2. Általános sportszakmai célok kitűzése, elérése 3. Európai szintű tárgyi és személyi feltételek biztosítása 4. Átlátható, gazdaságos,
eredményes, fenntartható üzleti működés Egyesületünk célkitűzései összhangban állnak az MLSZ céljaival: 1. Legfontosabb célunk a tömegesítés, mely kiterjed a
játékosok és a szurkolók számának emelésére. Sportolóink száma folyamatosan nőtt az elmúlt években. Helyi rendezvényeinken, vidéki mérkőzéseinken kiemelten
kezeljük egyesületünk pozitív megítélésének előtérbe helyezését, ezáltal javítjuk az egész magyar foci presztízsét. 2. Az egyesületünk pontosan lefektetett célokkal és
értékrenddel rendelkezik, hisz ez az alapja annak, hogy a további fejlődés biztosított legyen. Ezen célok meghatározásánál figyelembe vettük az MLSZ stratégiáját. Az
utánpótlás területén 3 irányvonal mentén haladunk: kiválasztás, nevelés, menedzselés 3. Fontosnak tartjuk infrastrukturális helyzetünk javítását mind a létesítmény,
mind az edzők szakmai tudásának vonatkozásában. 4. A labdarúgás megítélése nagyon rossz hazánkban, aminek egyik gyökere az eredménytelenség mellett a
hosszú évtizedek óta tapasztalható átláthatatlanság az egyesületek gazdálkodását illetően. Mi elsődlegesnek tartjuk, hogy minőségi, eredményes, megbecsült
munkát csak átlátható, precíz gazdálkodás eredményeképpen lehet végezni.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
1. Társadalmi hatások: - Demográfiai mélypont ,egyre kevesebb a gyerek, egyre inkább elfordulnak a családok a sporttól. - Befolyásoló tényezők: TV, Internet,
szabadidő hiánya, drog, alkohol, cigaretta stb. - Egészséges életmódra nevelés. - Hátrányos helyzetű fiatalok integrációja. 2. Gazdasági tényezők: - egyre nehezebb
megélhetés - a sport fogyaszói rétegének szűkülése A HFC legfontosasbb célja, hogy minőségi szolgáltatás biztosításával emelje tag létszámát, ezáltal növelje a
sport preztizsét, javítsa a labdarúgás megítélését. Az egyesület ezen törekvése komoly társadalmi és gazdasági hatásokat vált/válthat ki a térségben: - a csökkenő
gyerek létszám ellenére egyesületünk tagsága folyamatosan bővül - növelni tudjuk a szektorban éríntett gazdasági társaságok fogyasztói rétegét - kiugrási
lehetőséget tudunk biztosítani a legtehetségesebbek számára - egészséges életmódra nevelünk az által, hogy a labdarúgáson keresztül a fiatalokba ültetjük a sport,
a mozgás szeretetét, életük mindennapjaivá válik az egészséges életmód, az egészséges élet utáni természetes igény. - s sporton keresztül a minden nap
nehézségei ellenére is a pozitív szemléletet erősítjük - korosztályos csapatainkban nagy arányban megtalálhatóak a leghátrányosabb helyzetű réteg tagjai is - a sport
által előtérbe kerül a fegyelem ,a kitartás, a sportszerűség, a szorgalom, ami később civil életük során meghatározhatja a fiatalok jövőjét. - Összeségében
kijelenthető, hogy a HFC által generált társadalmi és gazdasági hatások nagy mértékben összefüggnek, azoknak pozitív hozadékai vannak, amelyek ráadásul időben
is nagyon gyorsan realizálódnak.

2015-12-11 17:34

4 / 23

be/SFP-08166/2015/MLSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

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

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Egyéb

Wiedenmann rugós tehermentesítő
készlet(1202435)

db

1

118 110 Ft

118 110 Ft

Egyéb

Wiedenmann Terra Bruss kefe készlet(1226503)

db

1

320 040 Ft

320 040 Ft

Egyéb

Wiedenmann Grins Terra Spike G6/160 (4350000)

db

1

6 893 560
Ft

6 893 560 Ft

7 331 710 Ft

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

Indoklás

Wiedenmann rugós
tehermentesítő
készlet(1202435)

Az újonnan épített műfüves pályák és a felújított füves pályák megfelelő karbantartásához elengedhetetlenül fontos gép.
Pályakarbantartó gépek nélkül a pályák használhatósága romlik, élettartamuk rövidül.

Wiedenmann Terra Bruss
kefe készlet(1226503)

Az újonnan épített műfüves pályák és a felújított füves pályák megfelelő karbantartásához elengedhetetlenül fontos gép.
Pályakarbantartó gépek nélkül a pályák használhatósága romlik, élettartamuk rövidül.

Wiedenmann Grins Terra
Spike G6/160 (4350000)

Az újonnan épített műfüves pályák és a felújított füves pályák megfelelő karbantartásához elengedhetetlenül fontos gép.
Pályakarbantartó gépek nélkül a pályák használhatósága romlik, élettartamuk rövidül.

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)

5 085 016 Ft

52 423 Ft

104 846 Ft

5 242 285 Ft

2 246 694 Ft

7 436 556 Ft

7 488 979 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
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 igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U11

Bozsik egyesületi U11

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Bozsik Program

U11

Bozsik egyesületi U11

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Bozsik Program

U13

Bozsik egyesületi U13

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Bozsik Program

U13

Bozsik egyesületi U13

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Bozsik Program

U14

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC U14

16

országos I ffi UP

országos I ffi UP

NB I U14

U15

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC U15

16

országos I ffi UP

országos I ffi UP

NB I U15

U17

TÁPÉ ESK U17

16

egyéb ffi UP

egyéb ffi UP

megyei U17

U17

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC `A` U17

16

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

NB II U17

U17

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC `B` U17

16

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

NB II U17

U19

HMVHELY FC /HFC/ U19

16

egyéb ffi UP

országos II ffi UP 1.

megyei U19

U21

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC `A` U21

16

országos II ffi UP 1.

országos II ffi UP 1.

NB II U19

U21

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC `B` U21

16

országos II ffi UP 2.

egyéb ffi UP

NB II U19

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Bozsik Program

U7

Bozsik egyesületi U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Bozsik Program

U9

Bozsik egyesületi U9

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Bozsik Program

U9

Bozsik egyesületi U9

8

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Bozsik Program

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U7

HFC U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik Program

U7

HFC U7

8

Bozsik egyesületi

Bozsik Program

U9

HFC U9

8

Bozsik egyesületi

Bozsik Program

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

386780

VAITS MARCELL

FELCSÚT SE

2014.08.06

15%

466660

NAGY ATTILA

KECSKEMÉTI LC KTE SI

2014.08.12

15%

2015-12-11 17:34

8 / 23

be/SFP-08166/2015/MLSZ
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U19

HMVHELY FC /HFC/ U19

16

megyei női UP

megyei női UP

Megyei U19

U17

HMVHELY FC /HFC/ U17

16

megyei női UP

megyei női UP

Megyei U17

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-11 17:34

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

HMVHELY FC /HFC/ U17

10

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

megyei futsal U17

U15

HMVHELY FC /HFC/ U15

10

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

megyei futsal U15

U15

DDS VÁSÁRHELY U15

10

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

megyei futsal U15

U13

HMVHELY FC /HFC/ U13

10

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

megyei futsal U13

U13

DDS VÁSÁRHELY U13

10

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

megyei futsal U13

U11

HMVHELY FC /HFC/ U11

10

egyéb futsal UP

egyéb futsal UP

megyei futsal U11

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U9

HFC futsal U9

10

egyéb futsal UP

megyei futsal U9

U19

HFC futsal U19

10

egyéb futsal UP

megyei futsal U19

U17

HFC futsal U17

10

országos futsal UP

országos futsal U17

U19

HFC futsal U19

10

országos futsal UP

országos futsal U19

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám
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Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály
U17

Csapat neve

Létszám

HMVHELY FC /HFC/ U17

10

Csapat szintje 14/15
egyéb női futsal UP

Csapat szintje 15/16
egyéb női futsal UP

Megjegyzés
megyei leány futsal U17

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-11 17:34

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály
U19

Csapat neve
HMVHELY FC /HFC/ U19

Létszám
10

Csapat szintje 14/15
strandfoci

Csapat szintje 15/16
strandfoci

Megjegyzés
U19 strandfoci

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U17

HFC strandfoci U17

10

strandfoci

U17 strandfoci

U15

HFC strandfoci U15

10

strandfoci

U15 strandfoci

U13

HFC strandfoci U13

10

strandfoci

U13 strandfoci

U19

HFC leány strandfoci U19

10

strandfoci

U19 leány 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)

Sportfelszerelés

NIKE edzőmelegítő

db

300

7 832 Ft

2 349 600 Ft

Sportfelszerelés

NIKE edzőpóló

db

300

3 263 Ft

978 900 Ft

Sportfelszerelés

NIKE edzőnadrág

db

300

2 611 Ft

783 300 Ft

Sportfelszerelés

NIKE sportszár

db

600

1 305 Ft

783 000 Ft

Sportfelszerelés

NIKE mez, nadrág, sportszár

szett

300

7 832 Ft

2 349 600 Ft

Sporteszköz

NIKE futball labda

db

200

3 263 Ft

652 600 Ft

Sporteszköz

NIKE futball labda 4-es

db

100

3 263 Ft

326 300 Ft

Sporteszköz

NIKE futsal labda

db

50

4 569 Ft

228 450 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Multi kids

csom

Mennyiség
300

Egységár
6 527 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
1 958 100 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)

centerpálya

Élőfüves pálya

914 Ft

100

12

1 096 800 Ft

edzőpálya

Élőfüves pálya

914 Ft

100

12

1 096 800 Ft

műfüves pálya

Műfüves pálya

914 Ft

100

12

1 096 800 Ft

műfüves kispálya

Műfüves pálya

587 Ft

100

12

704 400 Ft

öltözők

Öltöző

522 Ft

300

12

1 879 200 Ft

Balogh Imsi Sportközpont

Sportcsarnok

3 263 Ft

10

10

326 300 Ft

Árpád utcai tornaterem

Sportcsarnok

1 044 Ft

16

9

150 336 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

centerpálya

A felújított füves centerpálya tökéletesen alkalmas a mérkőzések és az edzések magas színvonalú megrendezéséhez.

edzőpálya

A felújított füves edzőpálya tökéletesen alkalmas a mérkőzések és az edzések magas színvonalú megrendezéséhez.

műfüves pálya

A felújítás alatt álló műfüves nagypálya tökéletesen alkalmas a mérkőzések és az edzések magas színvonalú megrendezéséhez.

műfüves kispálya

Az újonnan épített műfüves kispálya tökéletesen alkalmas a kisebb korosztályok edzéseinek magas színvonalú megrendezéséhez.

öltözők

Az öltözők szükségesek a mérkőzésekre és edzésekre történő át- és visszaöltözéshez, tisztálkodáshoz.

Balogh Imsi Sportközpont

Utánpótlás futsal csapataink felkészülésének és mérkőzéseinek helyszíne.

Árpád utcai tornaterem

Az óvodás korú labdarúgóink edzéseinek helyszíne.
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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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

104 846 Ft

104 846 Ft

52 423 Ft

157 269 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 155 276 Ft

1 155 276 Ft

577 638 Ft

1 732 914 Ft

Összesen

1 260 122 Ft

1 890 183 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A könyvvizsgálói feladatok ellátására.

Utánpótlásnevelés

A sportfejlesztési program összeállítása, kidolgozása, az előrehaladási jelentések elkészítése, az év végi elszámolás elkészítése és a
beszámoló összeállítása egy közreműködő cég segítségével történik.
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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: Hódmezővásárhely, 2015. 12. 11.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Horváth Zoltán (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: Hódmezővásárhely, 2015. 12. 11.

2015-12-11 17:34

18 / 23

be/SFP-08166/2015/MLSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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be/SFP-08166/2015/MLSZ
Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 14:51:18

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 14:51:27

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: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 14:51:39

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 14:51:52

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 10:08:26

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 14:52:07

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 08:17:17

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. 12. 11.
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be/SFP-08166/2015/MLSZ
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

Teljes szakember állomány

fő

edzők

23

23

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

edzők

17

23

35%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0%

Output indikátorok

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

sportoló

32

32

0%

U18

fő

sportoló

16

16

0%

U17

fő

sportoló

16

16

0%

U16

fő

sportoló

16

16

0%

U15

fő

sportoló

16

16

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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be/SFP-08166/2015/MLSZ
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

5 085 016 Ft

52 423 Ft

104 846 Ft

5 242 285 Ft

2 246 694 Ft

7 436 556 Ft

7 488 979 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

5 085 016 Ft

52 423 Ft

104 846 Ft

5 242 285 Ft

2 246 694 Ft

7 436 556 Ft

7 488 979 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

56 030 896 Ft

577 638 Ft

1 155 276 Ft

57 763 810 Ft

6 418 201 Ft

63 604 373 Ft

64 182 011 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

61 115 912 Ft

630 061 Ft

1 260 122 Ft

63 006 095 Ft

8 664 895 Ft

71 040 929 Ft

71 670 990 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFP-08166/2015/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (8 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)
hfc_alairasi_cimpeldany_1430225487.pdf Szerkesztés alatt, 386 Kb, 2015-04-28 14:51:27)
344ccb6f386aed087ca0e6c3ddeadd7a64f31c4cae1635eb757352a213cb97fb
Egyéb dokumentumok
hfcberletiszerzodesek15-16_1430294906.pdf Szerkesztés alatt, 939 Kb, 2015-04-29 10:08:26)
cf04d8205f40f18c223a52cc9e8ed3f65572c5854ee19fa6645e8b2de054191b
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
hfc_birosagi_kivonat_1430225478.pdf Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2015-04-28 14:51:18)
ad0741f39288c5f74b49ac0da07e178af536dca849da06e287bd8db3d4ae8897
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
hfc_ig.szolg.dij_befizetese_1430225512.pdf Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2015-04-28 14:51:52)
cfeb400240c532a060f5648694e9be2149eb760180297aedb7ad83ab23b25e41
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
hfc_koztartozasmentesseg_1430225499.pdf Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2015-04-28 14:51:39)
b284ed574026c2905973412012d2aa5c352fb384a3a7481145122c193dfac12b
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
taogepeknew_1430225527.xlsx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-28 14:52:07) ff8a0150b02d3af1a53d0d2b71c892087bb54ef07a439545b2933e5530d2577f
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
palyafenntarto_gepek_kite_1430288230.pdf Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2015-04-29 08:17:10)
f4623dc70d7d3f9ae2829e64e4433b146990f5e63772afd9b1de848a04ca887e
palyafenntarto_gepek_agrolanc_1430288237.pdf Szerkesztés alatt, 612 Kb, 2015-04-29 08:17:17)
c57b30f9e8e1a5e95aa9dfd94458cdf01c85b105f9eb91338449128e56014890
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