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Támogatási szerződés 2. számú melléklet 

 

ADATLAP1 

továbbadott költségvetési támogatás igényléséhez 

1. A támogatás tárgya (program) 

Crosskovácsi XCO kerékpáros edzőpálya 

 

2. Kedvezményezett adatai 

 

2.1. Név: 

 

 

Pilisi Parkerdő Zrt. 

2.2. Székhely / lakóhely: irányítószám:  2025 

megye: Pest 

helység: Visegrád 

utca: Mátyás király utca 

házszám: 6. 

 

2.3. Levelezési cím:1 irányítószám: 2025 

megye: Pest 

helység: Visegrád 

utca: Mátyás király utca 

házszám: 6. 

 

2.4. Képviseletre jogosult személy adatai 

Név: 

Beosztás: 

Telefonszám: 

Mobilszám: 

E-mail cím: 

 

 

Reinitz Gábor 

vezérigazgató 

+36-26/598-000 

+36 

titkarsag@pprt.hu 

 

2.5. Az igénylő elérhetőségei 

Telefonszám: 

Mobilszám: 

Fax: 

E-mail cím: 

 

 

+36-26/598-000 

+36 

 

 

2.6. Adószám: 10901816-2-13 

2.7. Nyilvántartási szám:2 

 

13-10-040224 

2.8. Nyilvántartást vezető szerv neve: 

 

Cégbíróság 

2.9. KSH statisztikai számjel: 

 

 

10901816-0220-114-13 

 

2.10. Szervezeti-működési forma:3 gazdasági társaság 

 
1 Számítógéppel töltendő ki, kék színű tollal írandó alá. Az Adatlapban foglalt követelmények minimumfeltételek, 

amelyektől az eltérés csak pozitív irányban, a bővebb adattartalom érdekében lehetséges. 

 
2 Az igénylő formájától függően: cégjegyzékszám, egyéb bírósági nyilvántartásba vételi szám, törzskönyvi nyilvántartási 

szám, OM azonosító, egyéni vállalkozói igazolvány szám, stb. 
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2.11. Kincstári körbe tartozik: igen / nem4 

 

2.12. Számlavezető pénzügyi 

intézmény(ek): 

 

 

 

 

 

OTP Bank 

 

 

 

2.13. Számlaszám(ok):[1] 

 

 
 

 

 
 

Az általam képviselt szervezet – jogszabály alapján  

BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL MEGTERHELHETŐ – 

valamennyi pénzforgalmi bankszámlája, az alábbi beszedési 

sorrendben: 

 

11742087-20061911-00000000 

11763426-25170887-00000000 

10200483-36111596-00000000 

10201006-50004896-00000000 

10403112-31111955-00000000 

10403112-31111955-70070000 

 

Az általam képviselt szervezet az alábbi – jogszabály szerint 

– NEM INKASSZÁLHATÓ számlákkal rendelkezik: 

 

11742087-24270063-00000000 

11742087-20077105-00000000 

11742087-20082453-00000000 

11742087-20082556-00000000 

11742087-20082563-00000000 

11742087-20082666-00000000 

11742087-20082879-00000000 

11742087-20083117-00000000 

64700038-16996968-00000000 

10023002-00342339-00000017 

10023002-00342339-00000024 

10300002-10643534-49020010 

 

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁRA MEGJELÖLT 

pénzforgalmi bankszámla: 

 

11742087-20061911-00000000 
 

2.14. Kapcsolattartó adatai 

Név: 

Beosztás: 

Székhely/ Lakcím: 

 

 

Dr. Boda Zoltán 

közjóléti és pályázati osztályvezető 

irányítószám: 2025 

megye: Pest 

 
3 Értelemszerűen: gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, központi költségvetési szerv, helyi 

önkormányzati költségvetési szerv, stb. 

 
4 Megfelelőt aláhúzni. 

 
[1] Az igénylő valamennyi számlaszámát köteles megadni. 
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Telefonszám: 

Mobilszám: 

Fax: 

E-mail cím: 

helység: Visegrád 

utca:  Mátyás király utca 

házszám: 6. 

 

+36-26/598-000 

+36-20/9846-013 

 

ribianszky.gergely@pprt.hu 

 

3. A program megvalósításának adatai 

 

3.1.A program kezdő időpontja: 

 

 

 2019. év szeptember hónap 10. nap  

3.2.  

a) A támogatott tevékenység utolsó 

napja: 

 

b) A támogatás felhasználásának 

határideje: 

 

a) 2019. év november hónap 30. nap 

 

b) az a.) pont szerinti határidőt követő 30. nap. 

3.3. Tervezett helyszíne(i):5 

 

helyszín neve: Nagykovácsi  

irányítószám: 2090 

megye: Pest 

helység: Nagykovácsi 

utca:   

házszám:  

hrsz: 0171/a hrsz, 0171/c hrsz, 0172/1 hrsz, 0172/2 hrsz, 0169/a 

hrsz., 0124/3 hrsz. 

920/100 hrsz., 921 hrsz. 

 

 

4. Az igényelt támogatás adatai: 

 

4.1. A támogatás összege (Ft):                                          15.000.000                     ,- Ft 

4.2. A folyósítás pénzneme:   Forint 

 

4.3. Előleg igénylése: igen / nem6 

4.4. Az állami támogatás utalásának 

tervezett időbeli ütemezése  

(elszámolások tervezett benyújtása,  

több részben történő elszámolás esetén 

kérjük a felsorolás kiegészítését)7: 

 Összeg (Ft) 

Előleg 7.500.000 

Részletek 

Támogatási összeg %-a (az előleggel együtt 

maximum 100%) 

 
5 A beruházás fenntartási kötelezettség vállalására vonatkozóan tett nyilatkozatban megjelöltekkel egyezően. 
6 Választani kell. 

 
7 1. Előleg igénylése esetén, az előlegen felüli további kifizetésekre, az előleggel történő elszámolást követően, a megjelölt 

%-os mértékig, de legfeljebb az elszámolt előleg mértékéig történik újabb előleg folyósítása. Amennyiben nem jelöl meg 

további részletet, akkor az előlegen felüli összeg a záró-beszámoló elfogadását követően kerül folyósításra. 

2. Építésiengedély-köteles tevékenység esetén, amennyiben a jogerős engedély nem áll rendelkezésre, az előleg az 

engedély megszerzéshez szükséges költségek mértékéig folyósítható, további folyósításra a jogerős engedély megszerzését 

követően kerülhet sor.   

3. Amennyiben előleget nem, de részletekben történő finanszírozást igényel, úgy a teljesítésarányos utófinanszírozásra 

kerülő %-os mértékeket kell megjelölni. A megjelölt mértékektől, a ténylegesen elszámolt összegtől függően, lefelé és 

felfelé is lehetséges eltérés.    
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I. rész   50 % - 2019.09.15. 

II. rész  50 % - 2019.11.30. 

  

 Összesen (összeg):  100 %  
 

 

 

 

 

5. A program forrásai: 

 

5.1. Forrás megnevezése Összeg (Ft) 

5.2. Saját forrás8: 0 Ft 

5.3. Más támogatás:9  

5.4. Igényelt támogatás: 15.000.000 Ft 

5.5. A program költsége összesen (saját 

forrás+támogatás(ok)): 

15.000.000 Ft 

 

6. A program részletes költségterve:  

6.1. A tárgyi támogatási szerződésre vonatkozó költségterv (az 5. pontban meghatározott összeg - tételesen, 

saját forrás+igényelt támogatás szerinti bontásban - részletes költségterve. Nagy mennyiségű tétel esetén 

elegendő a költségvetés főösszesítője szerinti bontás az előkészítési munkák megnevezésével és a részletes 

költségvetés csatolásával): 

1. Igényelt támogatásból végzett tevékenység 

megnevezése 

Egysége /mennyisége Értéke (Ft) 

   

Erdészeti munkák a nyomvonalon 

6950 m hosszú, és 5 m széles meglévő és leendő 
nyomvonalon (mellékelt térképen jelölt 
útvonalak) erdészeti munkák elvégzése (tuskózás, 
gallyazás, veszélyes száraz ágak eltávolítása az 
útszakaszból +1 -1 m az út jobb és bal oldalán.) . 
Az útkereszteződésekben és elágazásokban 1 db 
minimum 20 cm átmérőjű fa körül az 
aljnövényzet kitakarítása (jelzések számára). 

hossz: 6950 m; 
szélesség: 5m; 

790.000 

Útjavítás, felújítás 

700 m hosszúságban 3 m szélességben  
útszelvény kialakítása munkagéppel, 100 m-
enként vízlevezető kialakítása a kialakított 
tükörben 

hossz: 700 m; 
szélesség: 3 m; 

420.000 

10 cm vastagságban 3 m szélességben zúzott kő hossz: 700 m; 4.652.500 

 
4. Amennyiben sem előleget, sem részfinanszírozást nem igényel, úgy a támogatás a záró-beszámoló elfogadását követően 

kerül folyósításra. 

 
8 amennyiben a Támogató a költségvetésből nyújtott támogatás feltételeként előírja, hogy a támogatás igénylőjének 

meghatározott nagyságrendű saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi 

alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás, kivéve az EU Önerő Alapból és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból 

finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő támogatást; 
9 Más támogatók megnevezésével, a Nyilatkozat I. 6. pontjával egyezően. 
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leterítése, majd 0-20-as dolomit útfelület 
kialakítása cca. 10 cm vastagságban tömörítéssel. 
(Az anyagok beszállítása a területre csak max. 18 
to össztömegű tehergépkocsival lehetséges.) 

szélesség: 3 m; 
rétegvastagság: 0,1+0,1 
m 

Mentési útvonalak kialakítása, érintett utak javítása, felújítása (900 m hosszú szakaszon) 

10 cm vastagságban 3 m szélességben, a meglévő 

terméskő alapon 0-20-as dolomit útfelület 

kialakítása tömörítéssel. (Az anyagok beszállítása a 

területre csak max. 24 to össztömegű 

tehergépkocsival lehetséges.) 

hossz: 900 m; 
 

2.260.000 

Speciális ösvényrendszer kialakítása mesterséges akadályokkal 

2410 m hosszban egy nyomtávos, cca. 1 m széles 

épített ösvény döntött kanyarokkal, elugrásokkal, 

folyamatos irányváltással a 2, 3, 6, 8, 11, 16, 18-as 

pályaszakaszokon, 60 m3 agyagos föld 

beszállításával. Agyag beszállítása max. 3,5 to 

össztömegű tehergépkocsival vagy ugyanilyen 

összegtömegű munkagéppel lehetséges.  

hossz: 2410 m; 

szélesség: 1 m; 

szállítandó mennyiség: 60 

m3 

2.522.000 

6 db speciális technikai elem kialakítása 

6 db speciális technikai elem kialakítása a térképen 

megjelölt helyeken a meglévő tervrajzok szerint, 

cca 80 m3 agyagos föld beszállítással, valamint a 

terven megjelölt anyagok felhasználásával. (A föld 

és az anyagok beszállítása max. 12 to 

tehergépkocsival, valamint max. 3,5 to 

munkagéppel lehetséges.) 

épített akadály 

mennyisége: 6 db 

beszállítandó anyag 

mennyiség: 80 m3 

1.250.000 

Pálya jelzésrendszerének kialakítása, átlag 30 jelzés/km mennyiségben 

Fák törzsére festett A 5-ös alapon kék és piros 

nyilak felfestése a mellékelt pályaterv szerint, 

összes jelzés mennyiség min. 150 db. Technikai 

elemek előtt és veszélyes helyeken A 5 méretű 

fehér alapon fekete felkiáltójel. 

Tervezett jelzés 

mennyiség: cca. 150 

200.000 

Turista utak kereszteződésében valamint a 

Nagykovácsi településről felvezető utak 

kereszteződése előtt A 3 nagyságú kerékpárpályára 

emlékeztető tábla legyártása és kihelyezése. (Tábla 

anyaga műanyag, fekete nyomtatott jelzéssel, 

összesen 16 db.) 

Mennyiség 16 db 

Tábla méret: A3 

200.000 

A pálya rajt célterületén 100 x 200 cm tájékoztató 

tábla legyártása és kihelyezése. Anyaga 

rozsdamentes acél, fém kerettel és lábakkal, beton 

pontalapba rögzítve, fekete-piros feliratozással. 

Mennyiség 1 db 

Tábla méret: 100*200 cm 

500.000 

A nagykovácsi Szent-Sebestyén kápolnánál lévő parkoló felújítása és 100 m2-re történő kibővítése 

Parkoló felújítása 20 m3 20-50-es zúzott kőből és 

15 m3 0-20-as murvából, továbbá 150 m2-es 

parkoló kialakítása. 

Anyagmennyiség: 20 m3 

Szemcseméret 20-50 mm-

es zúzottkő 

510.500 

Füves területen gépi munkával kiegészítő kézi 

földmunkával. A tükörből kiszoruló cca. 40 m3 

invertanyag lerakóhelyre történő elszállítása. 

  

Műtárgyak eszközbeszerzése és telepítése a parkoló területén 

támlás pad (A támlás pad gyalult, enyhén 

lekerekített szélű tölgyfa anyagból, rozsdamentes 

csavar rögzítésekkel készül. Felületkezelés: A 

földbe ásott fa szerkezetű részeket bitumenes 

szigetelő habarccsal kell kezelni (Bitugél vagy 

Bonobit). Az összes faanyag vékony lazúrral kezelt. 

2 db 230.000 
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Rögzítéstechnika: Az ülőfelületet alkotó 9/9 cm 

vastagságú tölgyfa gerendákat M16-os 

rozsdamentes menetes szárral, két végén 

rozsdamentes anyacsavaros rögzítéssel kell 

rögzíteni. A gerendák távtartói menetes, 

rozsdamentes csőhéjból készülnek. A rögzítő 

anyacsavarokat a fa gerendákba süllyesztetten kell 

kialakítani. A háttámlát a tartó lábakhoz 

rozsdamentes kapupánt csavarokkal kell rögzíteni a 

fa szerkezetbe süllyesztett kialakítású anyacsavaros 

rögzítéssel.) 

hulladékgyűjtő (Környezetbe illő megjelenésű, 
felületkezelt fa szerkezetű, masszív, a 
vadállománynak ellenálló kialakítású, minimum 
40 l űrtartalmú, hulladék gyűjtésére és ideiglenes 
tárolására szolgáló helyhez rögzített közjóléti 
berendezés.) 

2 db 135.000 

 kerékpártároló (A kerékpártámasz gyalult tölgyfa 

anyagból, rozsdamentes csavar rögzítésekkel 

készül. Felületkezelés: Az összes faanyag vékony 

lazúrral kezelt.) 

6 db 380.000 

Megj: meghatározó méret a műszaki 

tervdokumentáció szerint 

  

   

Összesen (Igényelt támogatási összeg értéke)  

2. Más támogatásból végzett tevékenység 

megnevezése 

Egysége/ mennyisége Értéke (Ft) 

   

Összesen (Más támogatási összeg értéke)  

3. Saját forrásból végzett tevékenység 

megnevezése 

Egysége/ mennyisége Értéke (Ft) 

   

Összesen (saját forrás értéke)  

Támogatási összeg (1 +2) + saját forrás (3) 

összesen 

  

    

 

6.2. Több éven áthúzódó (több ütemben megvalósuló) beruházás esetén a várható költségek részletezése, 

éves bontásban: 

 

Év Tervezett tevékenység Tervezett költség 

2019   

201x   

201x   

   

   

   

 

Alulírott, a jelen Adatlap aláírásával kijelentem, hogy a jelen Adatlapon és alábbi mellékleteiben közölt 

információk teljeskörűek, valósak és hitelesek. 
10A Támogatónak benyújtott jelen Adatlap, Költségterv és Szakmai program / terv megegyezik a Szövetség 

alábbi nyilatkozata érdekében a Szövetség részére benyújtottakkal.  

 
10 Amennyiben az igénylő nem a Szövetség 
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A jelen Adatlaphoz másolatban mellékelt okiratok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek és a 

Kedvezményezett szervezet székhelyén rendelkezésre állnak. 

Jelen Adatlap aláírásával kijelentem, hogy az általam képviselt Kedvezményezett létesítő okirata, illetve külön 

jogszabály szerint a nyilvántartásba vételét igazoló okirata alapján jogosult vagyok a Kedvezményezett 

szervezet képviseletére. 

 

Visegrád, 2019.szeptember  hónap10. nap 

 

 

………………………… 

igénylő képviselőjének aláírása 

(ph.) 

 
11A (Szövetség)_______________________________ részéről a fent nevezett (igénylő) 

__________________________________________ részéről, a jelen Adatlapon előterjesztett támogatandó 

programra vonatkozó információkat – az Adatlap, a Költségterv és a Szakmai program / terv alapján teljes 

körűen megismertem. 

A Nyilatkozattevő Szövetség a benyújtott Szakmai program / tervet jóváhagyta, az e szerinti, támogatandó 

program megvalósításával egyetért. 

 

…………….…, 2019. …………. hónap …………nap 

 

                     ……………………………….. 

     Szövetség képviselőjének aláírása 

(ph.) 

 

 
11 Amennyiben az igénylő nem a Szövetség 


