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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft.
A kérelmező szervezet rövidített neve: Szeged 2011 Kft.
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 3482
A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám: 2 3 4 8 2 6 0 1 - 2 - 0 6
Bankszámlaszám: 1 1 7 3 5 0 0 5 - 2 0 5 5 2 5 2 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6 7 2 0 Szeged(helység)

Aradi vértanúk tere(út, utca) 2.(házszám)

06209114568Telefon: www.szeged2011.huHonlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6 7 2 0 Szeged(helység)

Aradi vértanúk tere(út, utca) 2.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Emődi Sándor
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető

06202572977Mobiltelefonszám: emodi.sandor@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Emődi Sándor
06202572977Mobiltelefonszám: emodi.sandor@gmail.comE-mail cím:

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

Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

Érkezett : ________________

113 Jogosult

NB II-es felnőtt NB II UP

- nincs - - nincs -
 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Spo rtsze rve ze t e se té n MLSZ tagsági azo no s ító , spo rtisko la e se té n pe dig NS I azo no s ító .



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

27 MFt 40 MFt 40 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

12 MFt 32 MFt 30 MFt

0 MFt 40 MFt 60 MFt

0 MFt 22 MFt 23 MFt

39  MFt 134  MFt 153  MFt

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

21 MFt 77 MFt 90 MFt

0 MFt 2 MFt 3 MFt

3 MFt 10 MFt 10 MFt

14 MFt 42 MFt 50 MFt

1 MFt 1 MFt 0 MFt

39  MFt 132  MFt 153  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

0 MFt 40 MFt 40 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

Bevétel 2011 2012 2013

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2011 2012 2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2011 2012 2013

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

 2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

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

1990 óta sajnálatos módon a szegedi labdarúgás kizárólag utánpótlás nevelés terén ért el eredményeket. Nem sikerült az elmúlt húsz évben kialakítani egy stabil és a
szegedi labdarúgást szeretőknek örömet okozó csapatot.
2011 nyarán a makói NB II klub fuzionált a szegedi illetőségű Kiskundorozsmai SK-val és így megyei összefogással jogfolytonosan elindult az NB II-es bajnokságban az a
csapat, amely a Szeged 2011 Kft. létrehozásával szerepel a másodosztályú bajnokságban. Ez azért volt lehetséges, mivel a kezdeményezés mögött megyei
összefogás volt az NB II-es jog átadása vonatkozásában és városi támogatás és szerepvállalás történt azért, hogy gyökeret verjen Szegeden az így létrehozott
labdarúgócsapat. Reményeink szerint hosszútávon ez a csapat jelentheti a majdani NB I-es klub alapjait.
Koncepciónk alapelvei a fenntarthatóság, stabilitás megőrzése, a struktúra és finanszírozás átláthatósága, a helyi közösségi szellem erősítése. Terveink szerint a
szegedi labdarúgás alapját egy, a város méretének és a magyar társadalomban betöltött szerepét tükröző eredményes élcsapat, és egy egységes helyi utánpótlás
központ kialakítása képezi. Cél az is, hogy a régióban vezető szerepet töltsön be Szeged városa és minden tehetséges gyerek számára biztosítsa a tehetségének
megfelelő karriert a labdarúgásban. Ez vonatkozik fiúkra is és lányokra is.

A labdarúgó csapatot működtető Szeged 2011 Sportszolgáltató és Labdarúgó Kft 2011-ben alakult a Szeged –Csanádi Egyházmegye és a Kiskundorozsmai Sk
részvételével.A tulajdonosi szerkezet 2013-ban a Kiskundorozsmai SK üzletrészének megvásárlásával megváltozott, az egyedüli tulajdonos a Szeged –Csanádi
Egyházmegye lett.
Az alapítókat kettős cél vezérelte:

- Szegeden élvonalbeli csapat létrehozása néhány éven belül
- Az MLSZ szakmai normáit figyelembe véve korosztályos képzés formájában széles tömegbázis kialakítása, nevelése és felkészítése a profi futballra! Az egyesület
biztosítja továbbá a Grosics Gyula Labdarúgó Akadémia tehetséges fiatal játékosainak folyamatos fejlődését.

Szakmai helyzetelemzés

2012-2013-es bajnoki évben munkatársainak korosztályos képzési struktúrában felmenő rendszerben foglalkoznak fiatal labdarúgókkal. 
U7, U9, -U11 25 fő Bozsik Program
U13- U15 50 fő NB II: Dél- Keleti csoport
U17- U19 70 fő NB II: Dél- Keleti csoport

Egyesületünk jelenleg nem rendelkezik saját pályával, ezért a 2013/14-es tárgyévben szeretnénk egy saját élőfüves nagypályát létesíteni. Ez elengedhetetlen feltételét
képezi a céljaink eléréséhez szükséges minőségi munka biztosításához.
A megvalósítandó pálya helyszíne a Szeged 25870 Hrsz. ingatlan mely a valóságban Szeged Dorozsmai út 4. sz. alatt található. Az ingatlan tulajdonosa a magyar állam.
2012 év végén a Szeged –Csanádi Egyházmegye és a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Központ mint vagyonkezelő használati megállapodást kötött az ingatlan
hasznosítására. Ezen megállapodás keretei között kerül sor a pályázati pályaépítésre.
A pályázatban továbbá be van tervezve a tavalyi, 2012/13-as tárgyévre beadott Etelka sori stadion rekonstrukciójának második üteme. A szükséges engedélyek és
műszaki dokumentumok rendelkezésre állnak, az első ütem jelenleg jóváhagyásra javasolt státuszban miniszteri döntés előtt áll.

Egyesületünk sportfejlesztési tervének megvalósítását a jóváhagyott támogatási összegek tényleges beérkezésével párhuzamosan folyamatosan végezzük. A
tervezett tárgyi eszköz beruházásokat várhatóan a tavasz folyamán kezdjük el megvalósítani.

Az MLSZ fejlesztési Stratégiájában szereplő célokkal összhangban a következő terveink vannak 2013-2014re vonatkozóan.

1.)Tömegbázis
A meglévő egy Óvoda mellé további Óvodák bekapcsolása Szeged Kiskundorozsmán és a Szegedi Karolina Óvoda és Általános Iskolával.
Szeretnénk ezen három intézményben minimum 40 fővel foglalkozni.
A fent említett intézményekben a 7-11 éves korú gyerekek bevonásával a Bozsik programban a várható gyermek létszám megháromszorozódna ezekben a
korosztályokban. A foglalkozásokat egy utazó edző intézné.
A Nagypályás versenyrendszerben az U14 és U16os korosztályban bővítenénk csapatainkat, így ezen korosztályokban másfélszeres növekedést érnénk el.

2.)Utánpótlás nevelés
A jelenlegi struktúra mellé Ruzsán Forráskúton és Balástyán utánpótlás központot alakítunk ki, így ezen települések mellett Zákányszék, Üllés, Bordány, Zsombó,
Szatymaz tehetségeit is felkaroljuk és Egyesületünkben foglalkoztatjuk ehhez feltétlenül szükséges egy kisbusz és egy utazó edző személye.
A játékosok számának növelésével és a versenyeztetésükkel jelentősen növekednek költségeink:
-igazolás, játékengedély, sportorvosi vizsgálat, edzői bérek utazási költségek, felszerelések, étkezés, stb.

3.)Szakemberek és képzésük
Minden edző UEFA B Licence-el rendelkezik, közülük 2 főt beiskolázunk A Licence –re.
2 új edzőt szeretnénk alkalmazni akiket B Licence tanfolyamra iskolázunk be.
Szakmai tapasztalat csere, 2 tanulmányút/ év, 
Egy magyarországi Akadémia költsége 50 ezer Ft.-

Egy külföldi Akadémia költsége 800 ezer Ft.-

4.)Labdarúgás népszerűsítése

Egyesületünket és a Labdarúgást szeretnénk népszerűsíteni mind Szegeden és az említett Alközpontban. Ennek érdekében 2X1 hetes nyári tábort szerveznénk.
8-12 éves gyermekek részére önköltséges alapon. Ebben szerepel 2 edzés, 1 játékfoglalkozás, fürdő, és egyéb szabadidős programok. A tábor várható költsége : napi
1000 Ft.-/ fő
2X 20 Fő = 2X 20X 1000X 5= 200000Ft
Felügyeleti költségek= 100000Ft

A

fejlesztés számos pozitív társadalmi változás lehetőségét foglalja magában. A sportfejlesztési programunk által tervezett fejlesztések Szeged Megyei Jogú Város
minden a versenysporton túl, további szférákat is érint, melyek még a Sport XXI Nemzeti Sportstratégia által megfogalmazott társadalmi célok (népegészség,
esélyegyenlőség, család és közösség, nemzeti büszkeség, produktivitás) megvalósulását elősegítik.
Ha Szeged 2011 Kft.-t rövid időn belül sikerül modern, európai szintű sportesegyesületté alakítani, egyre több fiatal választja majd a futballt, amelyben kivételesen sok



lehetőség rejlik. Mi is részesei szeretnénk lenni annak a törekvésnek, hogy a sport széles rétegek mindennapi tevékenysége legyen, és saját eszközeinkkel szeretnénk
ahhoz hozzájárulni, hogy a jövő focistái professzionális körülmények között lehessenek a sportág kiváló képviselői. A népszerűség növeléséhez tehát elengedhetetlen a
Szeged 2011 Kft. infrastrukturális hátterének javítása.
Egy egészséges társadalomban az erős közösségeknek kiemelt szerepük van, a közös célért való küzdelem, a csapathoz való tartozás érzése pozitívan alakítja a
fiatalok személyiségfejlődését.
Gazdasági
Fejlesztési programunk méreténél fogva szinten jelentős gazdasági hatással bír. A megvalósítás egyrészt komoly bevételi forrást jelent a válságban lévő építőipar
számára, másrészt a kifizetésre kerülő anyag és bérköltségekből eredő adók és járulékok jelentős bevételt eredményeznek az államkasszába.
A fejlesztési program számos új munkahely megteremtésének lehetőségét rejti magában, melyek hosszú távú megélhetési lehetőséget biztosíthatnak a helyi lakosság
számára (műszaki, takarítói, irodai, sportszakmai munkák).
Az infrastruktúra fejlesztéséből adódó plusz pénzügyi források (jegybevétel, szponzori bevétel, VIP szektor, közvetítési díjak), illetve a kiadások hosszú távon jelentős
adóbevételeket generálnak.
A Szeged 2011 Kft. kiemelt fontosságú céljának tekinti, hogy a magánszektor bevonásával a szponzori kör bővülésén keresztül mielőbb önállóan saját bevételeiből
működhessen.
4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.
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Ügyvezető nem releváns 8 12 350 000 Ft 98 000  Ft 5 376 000  Ft

Technikai ügyintéző nem releváns 8 12 180 000 Ft 50 400  Ft 2 764 800  Ft

Technikai ügyintéző nem releváns 8 12 180 000 Ft 50 400  Ft 2 764 800  Ft

Szertáros nem releváns 8 12 135 000 Ft 37 800  Ft 2 073 600  Ft

Pályagondnok nem releváns 4 12 57 000 Ft 15 960  Ft 875 520  Ft

Pályagondnok nem releváns 8 12 120 000 Ft 33 600  Ft 1 843 200  Ft

Pályagondnok nem releváns 8 12 120 000 Ft 33 600  Ft 1 843 200  Ft

Portás nem releváns 8 12 120 000 Ft 33 600  Ft 1 843 200  Ft

Portás nem releváns 8 12 120 000 Ft 33 600  Ft 1 843 200  Ft

Portás nem releváns 8 12 120 000 Ft 33 600  Ft 1 843 200  Ft

Portás nem releváns 8 12 120 000 Ft 33 600  Ft 1 843 200  Ft

Takarító nem releváns 8 12 120 000 Ft 33 600  Ft 1 843 200  Ft

92 144 1 742 000  Ft487 760  Ft 26 757 120  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

13 574 458 Ft 13 574 458 Ft 27 148 916 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

13 574 458 Ft 13 574 458 Ft 27 148 916 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

Pályagondnok

Pályagondnok

Portás

Portás

Portás

Portás

Takarító

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak
okát.

Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

Támogatási
időszak

Támogatott
pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás módja Napi
munka
óra

Kif.
hó   

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
                    

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Igen Egyéb Normál

2013/14 Igen Egyéb Normál

2013/14 Igen Egyéb Normál

2013/14 Igen Egyéb Normál

2013/14 Igen Egyéb Normál

2013/14 Igen Egyéb Normál

2013/14 Igen Egyéb Normál

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció megnevezése      Indoklás

2013/14 Az új infrastrukturális beruházások miatt szükségünk van a pályák minőségét biztosító pályamunkások alkalmazására.

2013/14 Az új infrastrukturális beruházások miatt szükségünk van a pályák minőségét biztosító pályamunkások alkalmazására.

2013/14 Az egyesület által használt sporttelep folyamatos felügyeletet igényel, emiatt szükségünk van 24 órás portaszolgálat
biztosítására.

2013/14 Az egyesület által használt sporttelep folyamatos felügyeletet igényel, emiatt szükségünk van 24 órás portaszolgálat
biztosítására.

2013/14 Az egyesület által használt sporttelep folyamatos felügyeletet igényel, emiatt szükségünk van 24 órás portaszolgálat
biztosítására.

2013/14 Az egyesület által használt sporttelep folyamatos felügyeletet igényel, emiatt szükségünk van 24 órás portaszolgálat
biztosítására.

2013/14 Az új beruházások miatt igény lépett fel a takarítószemélyzet bővítésére.

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Élőfüves nagypálya 105X68m 70 % 62 394 973 Ft

Szeged Etelka sori Stadion rekonstrukciója 70 % 1 382 177 598 Ft

1 444 572 571 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

442 667 795 Ft 1 032 891 521 Ft 1 475 559 316 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

442 667 795 Ft 1 032 891 521 Ft 1 475 559 316 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó,
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös
időszakban:

3

Élőfüves nagypálya 105X68m

6727
Szeged
Aradi Vértanúk tere 
2. 25870 105X68m

Új ingatlan beruházások részletezése

Minden korosztály használja Élőfüves nagypálya Teljes pálya Maximális Minden játékos érintett

Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

3 1 2

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

Támogatási
időszak

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás T.i.     Tervezett

beruházási,
felújítási
érték (Ft)            

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja          

U.f. É.k.
en.

2013/14 pálya ép.

Egyesületünk jelenleg
nem rendelkezik
saját labdarúgó
pályával, a szakmai
munka alapját képezi. Nem

2013-04-30

2013/14 egyéb

2012/13-as tárgyévre
beadva, első stádium
miniszterek előtt,
döntéshozatalra
várva. Nem

2014-06-30

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Beruházás megnevezése
                                                  

Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szá
m

Mérete Használat
jogcíme

M.j.

2013/14 Nagy f.p. Saját

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti időtartama Játékosok száma

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme I.v. Bérleti díj

Ft/óra
I.v.

h.
M.j.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )

2. I.v. h. Igé nybe  ve tt hó napo k száma

3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kismé re tű / Nagymé re tű füve s  pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kismé re tű / Nagymé re tű műfüve s  pálya, Edző cs . - Edző csarno k

7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . IB: Ingatlanho z  kapcso ló dó  be ruházás , IF: ingatlanho z  kapcso ló dó  fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó  tárgyi e szkö z  be ruházás , ide  ne m é rtve  a spo rtsze re ke t, TEF: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó
tárgyi e szkö z  fe lújítás

10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma 
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2 0 1

0 0 0

1 0 1

1 0 0

1 0 1

0 0 0

1 0 1

2 0 0

1 0 0

1 0 0

2013/14-es bajnoki évad

Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.)

Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

Korosztály Csapatok szám Ebből NB I kötelező UP Ebből NB II. kötelező UP

U19

U18

U17

U16

U15

U14

U13-12

U11

U9

U7

Versenyző neve Versenyengedélyének száma Átvevő sportszervezet neve Átvevő sportszervezet adószáma Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya

11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint



12

TRX Fitness Multitréner 5 21 000 Ft 105 000  Ft

Body Sculpture Kettlebel 10kg 10 5 690 Ft 56 900  Ft

Body Scuplture Kettlebell 20kg 5 11 390 Ft 56 950  Ft

Koordinációs karika 2 6 000 Ft 12 000  Ft

Derékpánt hevederrel 2 46 990 Ft 93 980  Ft

Koordinációs létra 6.5m 2 6 500 Ft 13 000  Ft

Aero step 2 15 000 Ft 30 000  Ft

Ugrálókötél 5 1 000 Ft 5 000  Ft

Puma mez 200 4 439 Ft 887 800  Ft

Puma nadrág 200 4 439 Ft 887 800  Ft

Puma sportszár idegenbeli 200 2 089 Ft 417 800  Ft

Puma sportszár hazai 200 1 899 Ft 379 800  Ft

Puma edző póló 200 4 439 Ft 887 800  Ft

Puma edző nadrág 200 4 756 Ft 951 200  Ft

Puma 3/4-es edzőnadrág 200 4 756 Ft 951 200  Ft

Puma gálapóló 200 5 709 Ft 1 141 800  Ft

Puma gálamelegítő 200 14 599 Ft 2 919 800  Ft

Meccslabda 100 6 000 Ft 600 000  Ft

Edzőlabda 150 4 000 Ft 600 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

300001720 8 10 220 000 Ft 61 600  Ft 2 816 000  Ft

100000037 8 10 300 000 Ft 84 000  Ft 3 840 000  Ft

300001627 4 10 100 000 Ft 20 000  Ft 1 200 000  Ft

HU-2762 4 10 100 000 Ft 20 000  Ft 1 200 000  Ft

300098 2 10 60 000 Ft 12 000  Ft 720 000  Ft

300000399 4 10 110 000 Ft 22 000  Ft 1 320 000  Ft

01-0938-04 2 10 60 000 Ft 16 800  Ft 768 000  Ft

0383 4 10 135 000 Ft 27 000  Ft 1 620 000  Ft

300001817 2 10 60 000 Ft 12 000  Ft 720 000  Ft

29/2/F 8 10 150 000 Ft 42 000  Ft 1 920 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

12 21

12 18

12 16

12 27

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 szett Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sportfelszerelés

2013/14 db Sporteszköz

2013/14 db Sporteszköz

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

Adózás módja Kifizetéssel
érintett
hónapok
száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2013/14 Nem Edző Normál

2013/14 Nem Egyéb Normál

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző Normál

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Edző EKHO

2013/14 Nem Egyéb Normál

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

300001720 UEFA "B" U19

300001627 UEFA "B" U17

HU-2762 UEFA "B" U16

300098 UEFA "B" U15



12 31

12 5

12 21

12 27

12 18

12 27

12 31

12 16

12 12

12 9

Általános pályabérletek 40 22 500 Ft 12 10 800 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

10 997 830  Ft

0  Ft

4 000 000 Ft

0 Ft

0 Ft

10 800 000  Ft

4 000 000 Ft

16 124 000  Ft

0 Ft

45 921 830 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

4 699 642 Ft 42 296 781 Ft 46 996 423 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

4 699 642 Ft 42 296 781 Ft 46 996 423 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

300000399 UEFA "B" U13-12

01-0938-04 UEFA "B" U7

0383 UEFA "B" U19

300001817 UEFA "B" U15

300001720 UEFA "B" U17

300001720 UEFA "B" U15

300001720 UEFA "B" U13-12

300001627 UEFA "B" U16

01-0938-04 UEFA "B" U9

01-0938-04 UEFA "B" U11

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Éves költség Kategória

2013/14 egyéb

Jogcím 2013/14 2014/15 2015/16

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás
és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)

13. Az  MLSZ által s ze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé s i díja ne m számo lható  e l.



B licenc 1 200 000 Ft

3 1 200 000 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

2013/14

2013/14 Á

Összegzés:

488 798 Ft 733 197 Ft 1 221 995 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

488 798 Ft 733 197 Ft 1 221 995 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2013/14 Á

2013/14 SZ

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után



20 657 830 Ft 20 657 830 Ft

256 051 Ft 271 645 Ft

14 663 Ft 14 663 Ft

651 625 Ft 849 530 Ft

21 580 169 Ft

Közreműködői költségek

10 894 960 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére
kötelezően fordítandó összeg:

391 796 Ft 0 Ft

30 986 745 Ft 0 Ft

1 074 593 Ft 0 Ft

21 995 Ft 0 Ft

32 475 129 Ft 0 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj

2013/14 Pályázati adminisztrációs munkálatok. Tárgyi jellegű

2013/14 Sportfejlesztési terv elkészítésének menedzselése. Személyi jellegű

2013/14 Külső tanácsadók igénybevétele. Képzés

2013/14 Elszámolással kapcsolatos közreműködés. Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2013/14

Jogcím 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:



0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0 0 0.0  %

0 0 0 0 0 0.0  %

0 0 0 0 0 0.0  %

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

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0 0 0.0  %

0 0 0 0 0 0.0  %

0 0 0 0 0 0.0  %

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

Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő
Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő

U18 Fő

U17 Fő

U16 Fő

U15 Fő

Egyéb indikátor:



Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

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: Szeged  (helység), 2013  (év) 04  (hó) 30  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

Alulírott  Emődi Sándor, 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.

Kelt: Szeged  (helység), 2013  (év) 04  (hó) 30  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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 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).

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(127 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

Kelt: Szeged  (helység), 2013  (év) 04  (hó) 30  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 127 000 Ft

13 574 458 Ft 391 796 Ft 13 574 458 Ft 27 148 916 Ft

1 032 891 521 Ft 30 986 745 Ft 442 667 795 Ft 1 475 559 316 Ft

42 296 781 Ft 1 074 593 Ft 4 699 642 Ft 46 996 423 Ft

733 197 Ft 21 995 Ft 488 798 Ft 1 221 995 Ft

1 089 495 957 Ft 32 475 129 Ft 461 430 693 Ft 1 550 926 650 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

13 574 458 Ft 391 796 Ft 13 574 458 Ft 27 148 916 Ft

1 032 891 521 Ft 30 986 745 Ft 442 667 795 Ft 1 475 559 316 Ft

42 296 781 Ft 1 074 593 Ft 4 699 642 Ft 46 996 423 Ft

733 197 Ft 21 995 Ft 488 798 Ft 1 221 995 Ft

1 089 495 957 Ft 32 475 129 Ft 461 430 693 Ft 1 550 926 650 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen

Ügyiratszám : be/SFP-2883/2013

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:



 
	
	 
		 
			/var/www/mlszkerelem.globalsoftware.hu/web/kerelem2013/userfiles/files_2883/nyilvadat/TAO_2013_Szeged_C__gkivonat.pdf
		
		 
			1047213
		
		 
			1367233159
		
		 
			341efc8abdd07d726d1f13ab1e90b7797cee6c3e87ba8ec79e48151340f069b8
		
	
	
	 
		 
			/var/www/mlszkerelem.globalsoftware.hu/web/kerelem2013/userfiles/files_2883/alircim/TAO_2013_Szeged_Al____r__s_minta.pdf
		
		 
			250469
		
		 
			1367233469
		
		 
			753fc9026983a83d4d7711eb9458da90755214196212e62a1173cf95b00bc1d4
		
	
	
	 
		 
			/var/www/mlszkerelem.globalsoftware.hu/web/kerelem2013/userfiles/files_2883/korlatozment/TAO_2013_Szeged__Apeh.pdf
		
		 
			386021
		
		 
			1367233230
		
		 
			c3cb4da19417e10a815dd8ad605fa924471724b3e6cb9ebc0f7bf550113d91e1
		
	
	
	 
		 
			/var/www/mlszkerelem.globalsoftware.hu/web/kerelem2013/userfiles/files_2883/korlatozment/TAO_2013_Szeged___nkorm__nyzat.pdf
		
		 
			210493
		
		 
			1367234685
		
		 
			dd5c239231c46001f98cdbc3d21d4011a56cb923f12e121af9c6c43b98d5d10c
		
	
	
	 
		 
			/var/www/mlszkerelem.globalsoftware.hu/web/kerelem2013/userfiles/files_2883/igazgatdij/TAO_2013_Szeged_elj__r__si_d__j.pdf
		
		 
			275016
		
		 
			1367322975
		
		 
			3f5cb5df108a00eb4ca1bd776b9f72854e2063a9b9825c53ef0add8f05ea5b43
		
	
	
	 
		 
			/var/www/mlszkerelem.globalsoftware.hu/web/kerelem2013/userfiles/files_2883/egyeb_mas/TAO_2013_Szeged_Haszn__lati_meg__llapod__s.pdf
		
		 
			2002269
		
		 
			1367318177
		
		 
			91e179eccbd914b7a44096a9cba43ab8a38b4ff8689374a6c546c7bd9605d547
		
	
	
	 
		 
			/var/www/mlszkerelem.globalsoftware.hu/web/kerelem2013/userfiles/files_2883/egyeb_mas/TAO_2013_Szeged_Tulajdoni_lap_Dorozsmai_u._4..pdf
		
		 
			969366
		
		 
			1367318211
		
		 
			6a3d6f43140bbb73230244111e5d2128d0ca439ea8cb9ed256d360f511ed8acd
		
	
	


		2013-04-30T15:05:49+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




