
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Hófehér Fóka Úszóiskola Korlátolt Felelosségu Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Hófehér Fóka Úszóiskola Kft

A sportszervezet jogállása:  Amatőr

Gazdálkodási formakód  113 - Kft.

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

Bajnoki osztály:  Egyéb

Adószám  22631716-2-43

Bankszámlaszám  11722003-20162328-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1223  Helység  Budapest,

Út / utca  Park utca  Házszám  34

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1223  Helység  Budapest,

Út / utca  Park utca  Házszám  34

Telefon  +36 20 981 94 23  Fax  +36 1 424 53 08

Honlap  http://www.hofeherfoka.hu  E-mail cím  tbodnar@externet.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Bodnár Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 20 981 94 23  E-mail cím  tbodnar@externet.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Bodnár Tamás +36 20 981 94 23 tbodnar@externet.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Hajós Alfréd Tanuszoda XXII. kerületi Önkormányzat Hófehér Fóka Okt. Szolg. Bt, 10 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2010-03-24

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2010-03-24

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Budafóka XXII. Sportegyesület 1223
Budapest
Park utca
34

A Hófehér Fóka Úszóiskola Kft a Budafóka XII Sportegyesület tulajdonában áll.
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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 MFt 0 MFt 365 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 825 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 1 190 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 28 MFt 28 MFt 28 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Összesen 28 MFt 28 MFt 28 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 28 MFt 28 MFt 28 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)

35 093 667 Ft 701 873 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  

be/SFPHP01-00072/2015/MVLSZ

2015-11-03 15:41 3 / 22



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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Budapest XXII. kerületében a vizes-sportok és így a vízilabda gyakorlásához rendelkezésre álló létesítmény-feltételek nem képesek kielégíteni a felmerülő igényeket.
A kerületben mindössze egyetlen uszoda a Hajós Alfréd Tanuszoda kínál vízfelületet, egy tanmedencéjével és egy 25m-es medencéjével. Ez a két medence hivatott
jelenleg kiszolgálni a sport és a szabadidős igényeket egyaránt. Ebből kifolyólag a vízilabda utánpótlás nevelés folyamatosan osztozni kénytelen más sportágakkal,
illetve a közönséggel is a 25m-es medencén. A Hófehér Fóka Kft. jelen sportfejlesztési programjával ezt az áldatlan állapotot kívánja megszüntetni egy új 33m-es
medence és egy kiszolgáló létesítmény építésével a jelenlegi uszoda bővítéseként. 

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

A vizes-sportok és így a vízilabda gyakorlásához rendelkezésre álló létesítmény-feltételek nem képesek kielégíteni a felmerülő igényeket az egyesület régiójában. A
Hajós Alfréd tanuszoda kibővítése a 2015/16-os évadban egy globális megoldást biztosítana a régió sportélete szempontjából. A tudatos vízilabda utánpótlás-nevelés
kitűzött céljait, annak gazdasági és társadalmi hatásait ezzel a bővítéssel tökéletesen ki tudná aknázni a sportszervezet. A kerületben működő egyesület, a Budafóka
XXII. SE nem képes egy fenntartható utánpótlás-nevelést adni, hiszen a környező kerületek egyesületei könnyedén elcsábítják a tehetséges játékosokat jobb
feltételek biztosításával A bővítés fő célja így nem a közönség kielégítése, hanem a terület vízilabda utánpótlásának felfuttatása. Természetesen azon időszakokban,
mikor nem folyik vízilabdás edzés, mérkőzés akkor elsősorban a kerület lakosainak saját céljait szolgálja, ezen időszakoknak is számtalan szociológiai hatása lehet.
Egy újonnan épülő medence remek lehetőség e személyek bevonzására. A létesítmény bevételi oldalánál 3 szempontot veszünk figyelembe. Ezek mindegyike a
belépődíjakból áll – ezek a közönség, az oktatás és az edzések bérleti díjaiból jönnek össze. Mivel az üzemeltetés szempontjából egy egységes komplexumként
tekinthetünk a már meglévő és a fejlesztés során kialakításra kerülő új medencét, a bevételeket is érdemes aggregáltan is vizsgálni. Ez a fejlesztés az előrejelzések
alapján több mint 50 %-kal növeli majd a jelenlegi látogatói számot. A belépők árán és típusán az új medence építése miatt nem kívánunk változtatni, hiszen az
alapvetően sport célokat szolgál, a közönség számára csak korlátozott mértékben lesz elérhető. Emellett a közönség kiszolgálása szempontjából a meglévő árak
megtartása jó szempont lehet. Természetesen a fejlesztés létrejöttével a 25m-es medencére vonatkozóan kiesnek a vízilabda edzések, ezért ezeket a közönségi
használaton kívül egyéb programokkal kell feltölteni, hogy minél több látogatót tudjon bevonzani az uszoda. Ezeket a felnőtt és gyermek úszásoktatás mellett a
babaúszás és az aquafitness lenne hivatott teljesíteni. Összefoglalva a tanulmány egyértelműen ismerteti a megoldást, amelyet a Hófehér Fóka Kft. által
megvalósításra kerülő uszodabővítés jelent, a jelenlegi szűkös vízfelületből adódó problémákra. Elsődlegesen a vízilabda sportág igényei teljesülnek, hiszen az új
33m-es medence pályabeosztása a vízilabda pályaszükségletei alapján kerül meghatározásra. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időtartama a következőképpen fog alakulni a 2015/16-os időszakban: A nyári időszakban elkészülnek az engedélyes tervek, és reményeink szerint
megszületik a sportfejlesztési program jóváhagyó határozata is. Szeptember októberben a közműszerződések megkötése a generálkivitelezői tendereljárás
lefolyatása és a kivitelezői szerződéskötés történik meg. A kivitelezési munkálatok 2015. novemberben kezdődnek és 2016. júniusig tartanak. A berendezések és
eszközök beszerzése a kivitelezési munkálatok végéhez közeledően május-júniusban történik meg. 

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

A kft teljes mértékben együttműködik a Magyar Vízilabda Szövetség iránymutatásával. Legfőbb célként az utánpótlás bázis fejlesztése került kitűzésre, amellyel
szoros kapcsolatban áll a feltételek javítása és a vízfelület növelése Ezt hivatott elsősorban kivitelezni a uszoda kibővítése is, azaz, hogy minél több lehetőséget
biztosítson a fiatalok számára. Ennek köszönhetően a játékosok az eddiginél nagyobb vízfelületen sokkal nagyobb számban tudnak részt venni az edzéseken
amelyből az utánpótlás bázis növelésével az egész magyar vízilabda profitálhat majd, beleértve a régió gyermekeire gyakorolt társadalmi hatásokat is. 

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

A mai fiatalok körében különös fontossággal bír az egészséges életmód és a sportpályákon kötelező mentalitás tudatos nevelése. Az aktívan sportoló fiatalok
általában az iskolapadban is jobban teljesítenek, hiszen sokkal minőségibb időtöltést biztosít az uszoda mint a mai fiatalok körében sokkal inkább elterjedt "passzív
időtöltés". A sportpályákon eltöltött idő sokkal nagyobb mértékben hozzájárul a fiatalok egészséges fejlődéséhez mint akármi más.A sportfejlesztési program
költségvetéséből megvalósuló fejlesztésnek rengeteg pozitív gazdasági hatása van. Nem beszélve a turisztikai, kulturális és egészségügyi szempontokról. Ha az
egyesület nem jut hozzá a kellő támogatásokhoz a projekt nem valósítható meg a tervezett módon és ezzel a magyar vízilabda lehetőségei is csökkenhetnek
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve Új? Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen

(Ft)

0 0 0 Ft 0 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 eszköz beruházás, felújítás 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
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB Engedélyes tervek elkészítése 2015-11-03 2016-06-30 2016-06-30 17 323 000 Ft

TEB Kiviteli tervek elkésztése 2015-11-03 2016-06-30 2016-06-30 31 758 000 Ft

49 081 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Engedélyes tervek elkészítése 1222
Budapest
Nagytétényi út
31

232002/34 Az építéshez szükséges engedélyezési szintű tervek elkészítése. A XXII.
kerületben jelenleg a Hajós Alfréd Tanuszoda egy tanmedencéje és egy
25m-es medencéje biztosít csak vízfelületet, így a vízilabdázáshoz nem
adottak a megfelelő körülmények, szükséges egy új elsősorban vízilabda
célokat szolgáló medence létesítése.

Kiviteli tervek elkésztése 1222
Budapest
Nagytétényi út
31

232002/34 Az építéshez szükséges kivitelezési szintű tervek elkészítése. A XXII.
kerületben jelenleg a Hajós Alfréd Tanuszoda egy tanmedencéje és egy
25m-es medencéje biztosít csak vízfelületet, így a vízilabdázáshoz nem
adottak a megfelelő körülmények, szükséges egy új elsősorban vízilabda
célokat szolgáló medence létesítése.

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

Nem

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

Igen

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. 34 040 857 Ft 350 937 Ft 701 873 Ft 35 093 667 Ft 15 040 143
Ft

49 782 873 Ft 50 133 810 Ft

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

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

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 0 0 0

Gyermek leány 0 0 0

Serdülő fiú 0 0 0

Serdülő leány 0 0 0

Ifjúsági fiú 0 0 0

Ifjúsági leány 0 0 0

Összesen 0 0 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Korosztály Megnevezés M.
e.

Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

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

Kategória Korosztály Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

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

Ingatlan megnevezés Ingatlan
típusa

Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett
órák száma / h

ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

0 Ft 0 0 0 Ft

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

Sportszakember megnevezése Új? Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás

2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 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 0 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Általános Képzés

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

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

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
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

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
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Versenyeztetés

A 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Korosztály Részvételi,
nevezési díjak

A versenyez- 
tetéssel

kapcsolatos
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Verseny- 
engedélyek,

játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

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
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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

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 701 873 Ft 701 873 Ft 350 937 Ft 1 052 810 Ft

Összesen 701 873 Ft  1 052 810 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) A sportfejlesztési program összeállításában és elszámolásában való közreműködés ellentételezése.
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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: Budapest, , 2015. 11. 03.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Bodnár Tamás (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. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,

2. sportegészségügyi berendezést,

3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.

Kelt: Budapest, , 2015. 11. 03.
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Horkai-nyilatkozat

 Elfogadom az alábbi nyilatkozatot
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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

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

adatszolgáltatásra. 

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

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

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2015. július 1. - 2016. június 30-ig tartó

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

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

figyelembevételével van lehetőség. 

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

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

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2015. július 1. és 2016. június 30. közötti

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

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

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

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

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

0 Ft 0 Ft

Kelt: Budapest, , 2015. 11. 03.

be/SFPHP01-00072/2015/MVLSZ

2015-11-03 15:41 17 / 22



Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 13:36:29

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 11:47:25

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-24 09:07:32

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 15:10:50

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-07-07 17:14:44

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2015-10-14 14:36:33

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-10-14 14:36:45

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:10:10

Fájlok száma: 20
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:23:20

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:12:18

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:12:32

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:12:48

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:12:55

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-07-07 11:46:58

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2015-10-14 14:37:15

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-10-14 14:34:50

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)

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Budapest, , 2015. 11. 03.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 34 040 857 Ft 350 937 Ft 701 873 Ft 35 093 667 Ft 15 040 143 Ft 49 782 873 Ft 50 133 810 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

34 040 857 Ft 350 937 Ft 701 873 Ft 35 093 667 Ft 15 040 143 Ft 49 782 873 Ft 50 133 810 Ft

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 34 040 857 Ft 350 937 Ft 701 873 Ft 35 093 667 Ft 15 040 143 Ft 49 782 873 Ft 50 133 810 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (51 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

hofeherfokakft-alairasicimpeld_1430387245.jpg Szerkesztés alatt, 575 Kb, 2015-04-30 11:47:25)
3c72c7fe788ad8863636cada1e733e5690cb585b81da2009dda09d2eb2aefa95

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

hajosalfredtanuszoda-bevetelii_1430388775.pdf Szerkesztés alatt, 951 Kb, 2015-04-30 12:12:55)
2810b419929fca975cf14e97951fbc4e0544cdb9c4f20a4d62b5cc7a95b0b0bd

A beruházás finanszírozási terve és forrása

hajosalfredtanuszoda-finansziro_1430388738.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 12:12:18)
bd36f8830ba7a1d005b2990579afa21da570d354985d2aebfd5d2bbbf0e0881c

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

hajosalfredtanuszoda-kihasznalt_1430388763.pdf Szerkesztés alatt, 747 Kb, 2015-04-30 12:12:43)
e04653aa1952b18663d36c9b793d289669641c73b93ab504404f0af63ca59483

hajosalfredtanuszoda-uzemeltete_1430388768.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 12:12:48)
55c67de445337a52e59662372650385302cb1bf9f83f7327e68971046d0f3ef0

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

hajosalfredtanuszoda-uzemeltete_1430388748.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 12:12:28)
55c67de445337a52e59662372650385302cb1bf9f83f7327e68971046d0f3ef0

hajosalfredtanuszoda-finansziro_1430388752.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 12:12:32)
bd36f8830ba7a1d005b2990579afa21da570d354985d2aebfd5d2bbbf0e0881c

Egyéb dokumentumok

nyilatkozatszemelyijelleguraford_1436282084.pdf Hiánypótlás melléklet, 113 Kb, 2015-07-07 17:14:44)
ace80b8ac565d2467509aa687eac78a4e9b21cbfc873a659935f7f7fa5dc421f

fotoalbum_budafokihajosalfredusz_1430394432.pdf Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 13:47:12)
37e2f0306a1037e5280c9c28c7c96d542bc0e7e7c45af2d178d6a710a924e09c

Nyilvántartó hatóság igazolása

hofeherfokakft_cegkivonat_1430393789.pdf Szerkesztés alatt, 367 Kb, 2015-04-30 13:36:29)
e4cfb069881359001adb6315d8a59d5ca810ce4fb3a4f9d683894bdbcf83cbe5

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

utalasibizonylat_1430387297.pdf Szerkesztés alatt, 9 Kb, 2015-04-30 11:48:17) 373c13254471fdb5897370f08eb8d72b9e5f09e656b827c22f82ac42b5434016

utalas_hofeherfoka_szemelyi_1430399450.pdf Szerkesztés alatt, 57 Kb, 2015-04-30 15:10:50)
bbb1aaf84b253d524c1cbea76c36e1afe840f844208c8f8991047084fe8ae860

Köztartozásmentes adózó

1_hofeher_foka_uszoiskola_korlatolt_1429859252.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-24 09:07:32)
eef5b427e546c8ebb01ffdda92aa5fa8c2b30fecd2b6d632de2ccb83dce5ce73

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

mlszhianypotlasaddvallevel2015_1436262747.pdf Hiánypótlás melléklet, 45 Kb, 2015-07-07 11:52:27)
5f4888f78e98311573af966557e7a5d441c7a547c1318e4f1f7ad8b5cb5d066b

hu1941habudafokihauszoda_tele_1430388585.pdf Szerkesztés alatt, 1018 Kb, 2015-04-30 12:09:45)
af8386d0ba1691893f546ad0aeecad0124e21b67ec0a3d7c81dc96336f735cce

kerelem_benyujtasa_1444826205.pdf Hiánypótlás, 378 Kb, 2015-10-14 14:36:45) f9c48ce0a15689b2f31bd68720ebd75a764ee572c781defda933d0a6e924706b

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

mlszhianypotlasaddvallevel2015_1436262669.pdf Hiánypótlás melléklet, 45 Kb, 2015-07-07 11:51:09)
5f4888f78e98311573af966557e7a5d441c7a547c1318e4f1f7ad8b5cb5d066b

hu1941habudafokihauszoda_tele_1430388577.pdf Szerkesztés alatt, 1018 Kb, 2015-04-30 12:09:37)
af8386d0ba1691893f546ad0aeecad0124e21b67ec0a3d7c81dc96336f735cce

kerelem_benyujtasa_1444826090.pdf Hiánypótlás, 378 Kb, 2015-10-14 14:34:50) f9c48ce0a15689b2f31bd68720ebd75a764ee572c781defda933d0a6e924706b

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja...

tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1436262948.pdf Hiánypótlás melléklet, 835 Kb, 2015-07-07 11:55:48)
e4d47f92235c86af3a731f95a8fd73a1aa92e0914f17caeb05c6aad18c2fe6d1

tamogatonyilatkozat_1436263069.pdf Hiánypótlás melléklet, 970 Kb, 2015-07-07 11:57:49)
7f85ae158f27947f729e608fdae0f4625d337aa98216b1c379cbeaffcfb15787

melleklet_1430388488.pdf Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2015-04-30 12:08:08) e6db3905602fdbf021c8e8e815e5859cab021e73a123c170e1ca1408bd9776b4

kerelem_benyujtasa_1444826235.pdf Hiánypótlás, 378 Kb, 2015-10-14 14:37:15) f9c48ce0a15689b2f31bd68720ebd75a764ee572c781defda933d0a6e924706b

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

e-hitelestulajdonilap_1436262545.pdf Hiánypótlás melléklet, 369 Kb, 2015-07-07 11:49:05)
3dd63e80219e4ced6e322bfe795dabdd5342f38f592f57ce43bda3fcaed39850
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tulajdoni_lap_232002_34_1430388552.jpg Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2015-04-30 12:09:12)
011aeca3db3db6cbc4e115625a574e2918075ea6522df324039c230d14f79270

helyszinrajz_232002_34_1430388555.pdf Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 12:09:15)
48b22634ac6d2e1f98bdc46ba7a8cbd70b72e5e5cc4d66783cc30fef0b6dffe8

kerelem_benyujtasa_1444826193.pdf Hiánypótlás, 378 Kb, 2015-10-14 14:36:33) f9c48ce0a15689b2f31bd68720ebd75a764ee572c781defda933d0a6e924706b

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

elozeteshozzajarulonyilatkozatje_1436262418.pdf Hiánypótlás melléklet, 407 Kb, 2015-07-07 11:46:58)
d882f88dc65adea4a2aeab1123ff5916068e10e59b4c97504cf044c51e2c79fb

melleklet_1430388479.pdf Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2015-04-30 12:07:59) e6db3905602fdbf021c8e8e815e5859cab021e73a123c170e1ca1408bd9776b4

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

hu1941budafokihavizilabdauszoda_1430388607.pdf Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2015-04-30 12:10:07)
003dd00921a81653b81baac622acf19ee7e4924475e1cb2dea1712312f31433c

hu1941budafokihavizilabdauszoda_1430388610.xlsx Szerkesztés alatt, 111 Kb, 2015-04-30 12:10:10)
5f9e588e18c3df80f322da8dc32bd1e54fafe1119f36d1d47337cbab5946bcd6

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

1_budafokihajosalfredtanuszoda_1430389154.pdf Szerkesztés alatt, 488 Kb, 2015-04-30 12:19:14)
9603d1aa3d179682d4de284961be48333ed8c07c1cd97383b9427de620b3990b

1_1430389307.pdf Szerkesztés alatt, 652 Kb, 2015-04-30 12:21:47) 54d6aa4d81ed1f405987e9afbbec3feb2606118418b151f3c49e3d402a53a4b3

2_1430389311.pdf Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2015-04-30 12:21:51) 2ada6ce02bd9a1b77a56910980bdf516c5704cb7ad091c0d3e1010d1a6d746cc

3_1430389317.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-30 12:21:57) 986787afd5a7b233d90e2a0156c3bce1d74de7b92776bd99775d889a69d1267d

4_1430389325.pdf Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-30 12:22:05) 84e4a9b85eb87484ccb0ebc59268c41b69cf8722ddd58b4e091a562f5ae96958

5_1430389332.pdf Szerkesztés alatt, 941 Kb, 2015-04-30 12:22:12) 5cbc401e710828d944971057012d7cae7c9af67c68d69b9b4e1b8a0e685dc082

6_1430389336.pdf Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2015-04-30 12:22:16) 21e3016f89df0a8e638812afaa2eb294bc1ee61827b805aa8873f97fb78760d1

7_1430389339.pdf Szerkesztés alatt, 375 Kb, 2015-04-30 12:22:19) d31ab6e2d97981b2c4e2de6376256a2fddf08cc585c08a9297e12d7b76c78ba5

8_1430389343.pdf Szerkesztés alatt, 327 Kb, 2015-04-30 12:22:23) a747b2a954ebd10e2b4c5b03a4b4375fc349058696a393335f54be742ff38d41

9_1430389346.pdf Szerkesztés alatt, 421 Kb, 2015-04-30 12:22:26) fa83e4687e026a9d89ade910e4c178d0fa7da0f1ffba800d599957560de0e0da

10_1430389352.pdf Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2015-04-30 12:22:32) 9eb78812d20ef568f4cde019d4d8e517b1940ce67e6474e8fb4e6c683a6cff5e

11_1430389359.pdf Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2015-04-30 12:22:39) be976545dab6af414f3b818d1723b0805cf09c2b4944097b44394cbda6554b09

12_1430389366.pdf Szerkesztés alatt, 329 Kb, 2015-04-30 12:22:46) 4256d23ef96529082368ab81de4d195b3d3a10d37049d3ea53fc270e1e105302

13_1430389369.pdf Szerkesztés alatt, 128 Kb, 2015-04-30 12:22:49) 5f62a9e6f40293a48ef3c9ac7d4f363f051f23180ebe6ae534135f1aaa38ee49

14_1430389373.pdf Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2015-04-30 12:22:53) 756206fd252c060bd9b8be997620507df9b2da53e0bfa90473ef2d9a8499dac8

15_1430389377.pdf Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2015-04-30 12:22:57) 221b7e0e899dc85e50276882530d68b9b7491c5a0f8a6276f63dff64573478be

16_1430389380.pdf Szerkesztés alatt, 313 Kb, 2015-04-30 12:23:00) fee917ec7a1a52a77b1051ced9237cf618ff05365743ae9459ac8073245bb1e4

17_1430389384.pdf Szerkesztés alatt, 534 Kb, 2015-04-30 12:23:04) ef0ab74231cffa81e48fb95401902edd51fc0914beab6cd29f430e642b83910b

18_1430389396.pdf Szerkesztés alatt, 455 Kb, 2015-04-30 12:23:16) e0adfd95ce13f73b5595a72eef2ee3126859892aa304129a434551df43bcd995

19_1430389400.pdf Szerkesztés alatt, 286 Kb, 2015-04-30 12:23:20) 6d6e2d6cf2309093f4948ee4def861451eb1b031f1fd7205b43f859cddae9807
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