
 6. sz. melléklet

1.oldal

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!
adatok forintban

Szerződés iktatószáma: MOB/1607-3/2014
Kedvezményezett neve: Magyar Kerékpársportok Szövetsége
Támogatott feladat megnevezése: Alaptámogatás + Olimpiai felkészülés szakmai támogatása (MKSZSZ)

I. A feladat megvalósítása érdekében felmerülő tervezett kiadások

1. Saját forrás

ebből a támogató által előírt

2. Igényelt támogatás

3. Összesen

Kiadás megnevezése

1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések 0 0

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0

3. Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)* 0

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

II. Az igényelt támogatásból és a támogató által előírt saját forrásból közvetlenül a feladat megvalósulása érdekében felmerülő 
tervezett költség 

Sor-
szám

Az igényelt 
támogatás terhére

Támogató által előírt 
saját forrás terhére 

(amennyiben 
Támogató által 

meghatározott forrás 
megléte a támogatás-
nyújtás feltételeként 

előírásra kerül)

9 000 000



 6. sz. melléklet

2.oldal

Költségterv az igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás felhasználására

A Költségterv minden oldalát kérjük cégszerű aláírással ellátni!
adatok forintban

Szerződés iktatószáma: MOB/1607-3/2014
Kedvezményezett neve: Magyar Kerékpársportok Szövetsége
Támogatott feladat megnevezése: Alaptámogatás + Olimpiai felkészülés szakmai támogatása (MKSZSZ)

ebből:

1. anyagköltség, készletbeszerzés 0

Válogatott ruházat és sportfelszerelés

2. szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak 0 0

3. bérleti díjak 0 0

4. rezsi jellegű kiadások 0 0

5. szállítási, utazási költségek 0

Hazai és külföldi felkészülési versenyek, edzőtáborok, válogatott felkészülés költségei

6. egyéb szolgáltatások vásárlása 0

Hazai és külföldi pontszerző versenyek nevezési díjai, szállás és ellátási, szervezési költségei költségei

7. egyéb dologi kiadások 0

800 000

800 000

4 100 000

4 100 000

3 800 000

3 800 000

300 000
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Érmek serlegek

4. 0 0

ebből:

1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**

2. államháztartáson kívülre**

A Működési kiadások összesen (1+2+3+4) 0

5.

6.

300 000

Végső kedvezményezettnek továbbítandó működési célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ szerv 
által végzett feladat - l. Áht. 49.§,  Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem 
szerepeltethető)

9 000 000

Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)

Felújítás (a beker. ért. részét képező valamennyi elismert ktg.-gel)
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7. 0 0

ebből:

1. államháztartáson belülre - kivéve központi költségvetési szervet**

2. államháztartáson kívülre**

B Felhalmozási kiadások összesen (5+6+7) 0 0

C

Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B+C) 0

*Az adott támogatás ÁFÁ-t támogatandó költségként elismerő, vagy kizáró tartalmától függően a megfelelő rész aláhúzandó!

III. A támogatás tervezett felhasználásának ütemezése a kiadások várható felmerülése szerint

Jelen költségtervben támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévben:

januárban: Ft júliusban: Ft
februárban: Ft augusztusban: Ft
márciusban: Ft szeptemberben: Ft
áprilisban: Ft októberben: Ft

Végső kedvezményezettnek továbbítandó felhalmozási célú támogatás (kivétel: a LEBONYOLÍTÓ 
szerv által végzett feladat - l. Áht. 49.§,  Ávr.75.§ - ez utóbbi esetben e költségsoron költség nem 
szerepeltethető)

Saját tőke rendezésére rendelkezésre bocsátott pénzeszköz (ha minisztérium a társasági részesedés 
tekintetében a tulajdonosi joggyakorló nevében és helyett jár el)

9 000 000

2 200 000
500 000 1 000 000

1 000 000
2 000 000
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májusban: Ft novemberben: Ft
júniusban: Ft decemberben: Ft

…….... év …...….hó Ft
…….... év …...….hó Ft
…….... év …...….hó Ft
…….... év …...….hó Ft
…….... év …...….hó Ft

Dátum: 20….év……………….hónap…….nap PH.
a támogatást igénylő cégszerű aláírása

** kitöltése a pályázat nyerteseiről meghozott döntés birtokában kötelező

1 500 000
800 000

Jelen költségtervben feltüntetett támogatás terhére a Kedvezményezettnél tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő év(ek)ben (az évek száma 
szükség esetén bővíthető):
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