
A kérelmező adatai

A kérelmező szerveze  eljes neve  Szekszárdi Spor közpon  Közhasznú Nonprofi  Korlá ol  Felelősségű Társaság

A kérelmező szerveze  rövid e  neve  Szekszárdi Spor közpon  NKf

A spor szerveze  jogállása  Ama őr

Gazdálkodási formakód  113  Kf

Áfa levonásra a pályáza ban igényel
köl ségek ekin e ében  Bru ó összeg kerül igyelembe vé elre (nem alanya az Áfának)

Bajnoki osz ály  Egyéb

Adószám  23514425 2 17

Bankszámlaszám  11746005 20135977 00000000

A kérelmező szervezet székhelye

rány ószám  7100  Helység  Szekszárd

Ú  / u ca  Keselyűsi ú  Házszám  3

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési c m megegyezik a székhely c mével  

rány ószám  7100  Helység  Szekszárd

Ú  / u ca  Keselyűsi ú  Házszám  3

Telefon  +36 74 315 733  Fax  +36 74 510 161

Honlap  www szekszardispor hu  E mail c m  info spor csarnok@gmail com

A képviselő adatai

A kérelmező hiva alos képviselőjének neve  Csillag Balázs

A kérelmező hiva alos képviselőjének beosz ása  ügyveze ő

Mobil elefonszám  +36 30 564 50 03  E mail c m  csillag balazs@szekszardispor hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Bi ner Krisz ián +36 70 360 91 95 info spor csarnok@gmail com

Feke e László +36 20 577 88 32 feke e laszlo@szekszardispor hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Szekszárdi Városi
Uszoda

Szekszárdi V z  és Csa ornamű
Kf

Szekszárdi V z  és Csa ornamű
Kf

20 Felk  és versenyez e és

A kérelmező szerveze  megalakulásának időpon ja  2011 09 14

A evékenységének megkezdésének időpon ja  2011 09 14

A jogelőd szerveze  neve (amennyiben releváns)  

Megalakulásának időpon ja (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
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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

Önkormányza i ámoga ás 32 8 MF 38 2 MF 38 6 MF

Állami ámoga ás 0 MF 0 MF 0 MF

Sajá  bevé el (pl  agd j  jegybevé el) 5 7 MF 6 8 MF 7 5 MF

Lá vány csapa spor  ámoga ásból származó bevé el 12 2 MF 19 2 MF 30 MF

Egyéb ámoga ás 0 05 MF 0 5 MF 0 MF

Összesen 50 75 MF 64 7 MF 76 1 MF

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 30 4 MF 29 5 MF 30 5 MF

Működési köl ségek (rezsi) 17 MF 24 7 MF 28 MF

Anyagköl ség 1 9 MF 4 7 MF 6 MF

génybe ve  szolgál a ás 54 MF 45 MF 45 MF

Egyéb  máshova nem sorolha ó kiadások 0 9 MF 0 9 MF 1 MF

Összesen 104 2 MF 104 8 MF 110 5 MF

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

U ánpó lásra ford o  összeg 0 5 MF 12 7 MF 48 3 MF

Működési köl ségek (rezsi) 17 MF 23 8 MF 25 MF
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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 ráford ások 4 093 401 F 81 868 F

Tárgyi eszköz beruházás  felúj ás
Előfinansz rozo  (nem inga lan)

1 617 364 F 32 347 F

Tárgyi eszköz beruházás  felúj ás
Előfinansz rozo  (inga lan)

0 F 0 F

Tárgyi eszköz beruházás  felúj ás
U ófinansz rozo

926 202 704 F 18 524 054 F

U ánpó lás nevelés felada ainak ámoga ás 6 948 340 F 138 894 F

Ál alános képzés 0 F 0 F

Szakképzés 151 134 F 3 023 F

Versenyez e és 675 232 F 13 505 F

Közreműködői d j  
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smer esse a kérelmező szerveze  2015/16 os ámoga ási időszakra vona kozó spor fejlesz ési programjá  az alábbi bon ásban

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Szekszárdi Uszoda régi ép ésű felúj ásra szoruló uszoda  Ezér  az előző spor évben TAO pályáza o  nyúj o unk be  és a Szöve ség az  jóvá is hagy a  Folyama ban
van a közbeszerzése  ille ve a kivi elezése is remélhe őleg hamarosan megkezdődik  

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

0 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

0 

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

0 

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

0

be/SFPHP01 00034/2015/MVLSZ

2015-11-24 11:47 4 / 23



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)

EKHO 12 10 40 000 F 8 000 F 480 000 F

EKHO 12 10 120 000 F 24 000 F 1 440 000 F

N Normál 40 12 250 000 F 70 000 F 3 840 000 F

Normál 30 12 150 000 F 42 000 F 2 304 000 F

94 44 560 000 F 144 000 F 8 064 000 F

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Sportszakember neve Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Végzettség Indoklás

Projek  menedzser Felsőfokú szakir Megnövekede  lé számra és felada okra való ekin e el

Spor szervező Felsőfokú Megnövekede  lé számra és felada okra való ekin e el

Elnök Felsőfokú szakir Megnövekede  lé számra és felada okra való ekin e el

Könyvelő Felsőfokú szakir Megnövekede  lé számra és felada okra való ekin e el

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)

3 970 599 F 40 934 F 81 868 F 4 093 401 F 4 093 401 F 8 145 868 F 8 186 802 F
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az ép tési beruházással  felúj tással járó  sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felúj tás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni )

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Spor eszközök Labda ároló zsák db 2 6 000 F 12 000 F

Spor eszközök Lövőfal db 1 400 000
F

400 000 F

Spor felszerelések Fürdőköpeny db 30 15 000 F 450 000 F

Spor felszerelések Úszónadrág db 66 5 000 F 330 000 F

Spor felszerelések V zilabda sapka sze 1 170 000
F

170 000 F

Spor felszerelések Törölköző db 100 3 000 F 300 000 F

Spor felszerelések Póló db 100 4 000 F 400 000 F

Spor eszközök V zilabda db 20 10 000 F 200 000 F

2 262 000 F

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Labda ároló zsák előző évben nem sikerül biz os ani  mos  szükségünk van rá

Lövőfal előző évben nem sikerül biz os ani  mos  szükségünk van rá

Fürdőköpeny előző évben nem sikerül biz os ani  mos  szükségünk van rá

Úszónadrág előző évben nem sikerül biz os ani  mos  szükségünk van rá

V zilabda sapka előző évben nem sikerül biz os ani  mos  szükségünk van rá

Törölköző előző évben nem sikerül biz os ani  mos  szükségünk van rá

Póló előző évben nem sikerül biz os ani  mos  szükségünk van rá

V zilabda az előző évben vásárol  labdák egy része önkremen ezér  szükségünk van rá

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)

1 568 844 F 16 174 F 32 347 F 1 617 364 F 693 156 F 2 294 347 F 2 310 521 F
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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 Szekszárdi Spor uszoda ép ése 2015 10 01 2017 05 31 2017 06 30 1 295 360 639 F

1 295 360 639 F

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Szekszárdi Spor uszoda ép ése 7100
Szekszárd
Spor  u ca
2

3803/4 Szekszárd városában 1978 ó a biz os o  a fede  uszoda  A közel 40
éves lé es mény műszakilag már nem képes kiszolgálni sem a lakosság
sem a versenyspor  igényei  A részle es kifej és  a csa ol
dokumen umok ar almazzák

Lé ezik e harmadik személy ál al biz os ha ó hasonló infras ruk úra a vonzáskörze ben?

Nem

Az egyes beruházási projek ek valamelyikének ér éke a 10 millió F o  meghaladja?

gen

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 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F

U óf 898 416 623 F 9 262 027 F 18 524 054 F 926 202 704 F 396 944 016
F

1 313 884 693 F 1 323 146 720 F
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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 66 23 3

Gyermek leány 0 0 0

Serdülő fiú 0 0 0

Serdülő leány 0 0 0

fjúsági fiú 0 0 0

fjúsági leány 0 0 0

Összesen 66 23 3
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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)

Pálya ar ozék Gyermek fiú Bója db 4 1 000 F 4 000 F

4 1 000 F 4 000 F

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

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

Diagnosz ikai
mérés

Gyermek iú Diagnosz ikai mérés db 30 1 000 F 30 000 F

30 1 000 F 30 000 F

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)

Spor uszoda Uszoda Gyermek fiú 10 000 F 35 10 3 500 000 F

10 000 F 35 10 3 500 000 F

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)

 gyermek A Normál 20 10 110 000 F 30 800 F 1 408 000 F

 gyermek B N Normál 40 10 100 000 F 28 000 F 1 280 000 F

60 20 210 000 F 58 800 F 2 688 000 F

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Sportszakember neve Beosztás Képesítés Születési idő Foglalkoztatott
korosztály

 gyermek A Edző Felsőfokú szakir 1977 03 15 Gyermek fiú

 gyermek B Edző Középfokú 1996 05 12 Gyermek fiú

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Pozíció megnevezése Indoklás

Gáll Pé er gyermek A A megnövekede  csapa lé szám ( 2 ről 3 ra) és a szakképes és  valamin  a versenyez e és e e indokol á

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

Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás

Belföldi 2016  04  01   2016  06  30 Gyermek fiú 400 000 F

Belföldi 2016  04  01   2016  06  30 Gyermek fiú 400 000 F

2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen

Busz (kicsi) <20 fő F /óra Gyermek fiú 2000 230 F 460 000 F
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Spor eszköz  spor felszerelés beszerzése 4 000 F

Gyógyszerek  diagnosz ikai eszközök 30 000 F

Személyszáll ási köl ségek 460 000 F

Nevezési köl ségek 10 000 F

Rendezési  felkész ési  képzési köl ségek 10 000 F

Verseny  és já ékengedélyek kiáll ásának köl ségei 10 000 F

Spor lé es mény  spor pálya bérle i d ja 3 500 000 F

Felkész éssel  edző áboroz a ással és versenyez e éssel közve lenül összefüggő szállás és é kezés köl sége 800 000 F

A programban rész vevő spor szakemberek személyi jellegű ráford ásai 2 688 000 F

Logisz ikai köl ségek (csak bérle )  kivéve személygépkocsi és mo orkerékpár 0 F

Összesen 7 512 000 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)

6 739 962 F 69 483 F 138 894 F 6 948 340 F 772 038 F 7 650 894 F 7 720 377 F
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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 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

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

Összesen

v zilabda szakedzői 400 000 F 200 000 F 600 000 F

2015/16 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot
tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési
programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági
rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra

Képzés megnevezése Indoklás

v zilabda szakedzői Spor szerveze ünk szakmai ovább lépésé  a szakképzésben lá ja

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)

146 599 F 1 511 F 3 023 F 151 134 F 453 401 F 603 023 F 604 534 F
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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

Gyermek fiú 220 000 F 70 000 F 0 F 0 F 10 000 F 0 F 300 000 F

Gyermek fiú 170 000 F 70 000 F 0 F 0 F 10 000 F 0 F 250 000 F

Gyermek fiú 110 000 F 60 000 F 0 F 0 F 10 000 F 0 F 180 000 F

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)

654 974 F 6 752 F 13 505 F 675 232 F 75 026 F 743 505 F 750 257 F
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráford ás    Tárgyi eszköz (nem inga lan) előfinansz rozo  beruházás    Tárgyi eszköz (inga lan) előfinansz rozo  beruházás   
 Tárgyi eszköz u ófinansz rozo  beruházás    U ánpó lás nevelés fejlesz ése    Ál alános képzés fejlesz ése  Szakképzés fejlesz ése 
 Versenyez e és fejlesz ése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 81 868 F 81 868 F 40 934 F 122 802 F

Tárgyi előfinansz rozo
(nem inga lan)

32 347 F 32 347 F 16 174 F 48 521 F

Tárgyi u ófinansz rozo 18 524 054 F 18 524 054 F 9 262 027 F 27 786 081 F

U ánpó lás nevelés 138 894 F 138 968 F 69 483 F 208 377 F

Szakképzés 3 023 F 3 023 F 1 511 F 4 534 F

Versenyez e és 13 505 F 13 505 F 6 752 F 20 257 F

Összesen 18 793 691 F  28 190 573 F

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű pályáza rás  pályáza  koordinálása  ellenőrzése  elkész ése

Tárgyi előfinansz rozo
(nem inga lan)

pályáza rás  pályáza  koordinálása  ellenőrzése  elkész ése

Tárgyi u ófinansz rozo pályáza rás  pályáza  koordinálása  ellenőrzése  elkész ése

U ánpó lás nevelés pályáza rás  pályáza  koordinálása  ellenőrzése  elkész ése

Szakképzés pályáza rás  pályáza  koordinálása  ellenőrzése  elkész ése

Versenyez e és pályáza rás  pályáza  koordinálása  ellenőrzése  elkész ése
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Nyilatkozat 1

Tisz el  Jóváhagyás  Végző Szerveze  

A ársasági adóról és az osz alékadóról szóló 1996  évi LXXX  örvény 22/C  §  ille ve a lá vány csapa spor  ámoga ásá  biz os ó ámoga ási igazolás

kiáll ásáról  felhasználásáról  a ámoga ás elszámolásának és ellenőrzésének  valamin  vissza ize ésének szabályairól szóló 107/2011  (V  30) Korm  rendele  4

§ (1) bekezdése  ovábbá a közigazga ási ha ósági eljárás és szolgál a ás ál alános szabályairól szóló 2004  évi CXL  v  29 § (1) bekezdése alapján kérem  hogy

a fen i spor fejlesz ési programo  jóváhagyni sz veskedjenek  
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Nyilatkozat 2

Alul ro  Csillag Balázs (hiva alos képviselő neve)  min  a Kérelmező képviselője

1  kijelen em  hogy a kérelemben foglal  ada ok  információk és dokumen umok eljes körűek  valósak és hi elesek

2  udomásul veszem  hogy a jóváhagyás  végző szerveze  a spor fejlesz ési program jóváhagyása érdekében a Kérelmező ől ovábbi ada oka  kérhe

3  kijelen em  hogy a Kérelmezőnek az államház ar ás bármely alrendszerével szemben esedékessé vál  és meg nem fize e  köz ar ozása nincs  vagy arra
az ille ékes ha óság fize ési könny és  (részle fize és  fize ési halasz ás) engedélyeze

4  kijelen em  hogy a Kérelmező az államház ar ás alrendszereiből ju a o  és már lezár  ámoga ásokkal megfelelő módon elszámol  a ámoga ásokra
vona kozó szerződésekben vállal  kö eleze ségei  eljes e e

5  kijelen em  hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás ala  nem áll  ellene csőd  felszámolási  ille ve egyéb  a megszűn e ésére irányuló  jogszabályban
megha ározo  eljárás nincs folyama ban  és vállalom  hogy haladék alanul bejelen em  amennyiben a ámoga ás idő ar ama ala  ilyen eljárás indul

6  hozzájárulok ahhoz  hogy a Kérelmező adószámá  a jóváhagyás  végző szerveze  és a Magyar Államkincs ár felhasználja a lejár  köz ar ozások
eljes ése  ille őleg az adósság beköve kezése ényének és összegének megismeréséhez

7  hozzájárulok ahhoz  hogy a Magyar Államkincs ár ál al működ e e  moni oring rendszerben nyilván ar o  igénylői ada aimhoz a jogszabályban
megha ározo  jogosul ak  valamin  az Állami Számvevőszék  a Kormányza i Ellenőrzési Hiva al  a Nemze gazdasági Minisz érium és a csekély összegű
ámoga ások nyilván ar ásában érin e  szervek hozzáférjenek

8  kijelen em  hogy a Kérelmező megfelel a rendeze  munkaügyi kapcsola oknak az államház ar ásról szóló 2011  évi CXCV  örvényben megfogalmazo
köve elményeinek  és a szerveze   ennek igazolása céljából szükséges  ada ai  rendelkezésre bocsá om

9  udomásul veszem  hogy a kérelem ada ai nyilvánosságra hozha ók (a Kérelmező neve  a ámoga ás pusa  célja  valamin  a ámoga ás összege a
EMM  a jóváhagyás  végző szerveze  és az ellenőrző szerveze  honlapján közzé é elre kerül)

10  hozzájárulok a Kérelmező ada ainak a jóváhagyó szerveze  ovábbá az ellenőrző szerveze  ál ali kezeléséhez  valamin  vállalom  hogy a személyes
ada aik kezelésére szóló engedély  a beadványaimban szereplő ermésze es személyek ől is beszerzem

11  kö eleze sége  vállalok arra  hogy a jelen kérelemben közöl  bármilyen ada ban  ényben  ille ve a ámoga ás  befolyásoló körülményben beálló
vál ozásról haladék alanul  de legkésőbb a jogszabályban foglal  ha áridőn belül rásban ér es em a jóváhagyó  ille ve az ellenőrző szerveze e

12  amennyiben az ép ési engedélyhez kö ö  árgyi eszköz beruházás  felúj ás spor célú inga lanra irányul  úgy vállalom  hogy

a  a beruházás üzembe helyezésé  köve ő legalább a jogszabályban megha ározo  időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyeze  inga lan spor célú  elsődlegesen piaci alapon ör énő hasznos ásá  (jogszabályban megha ározo  kivé ellel) fenn ar om
valamin  benyúj om a spor célú inga lan ulajdonosának előze es rásbeli hozzájárulásá  arról  hogy erre az idő ar amra a Magyar Állam javára az
inga lan nyilván ar ásba az igénybe ve  adókedvezmény mér ékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre  mely bejegyzés köl ségének ellenér éké
megfize em

b  az ado  árgyi eszköz beruházásra vona kozó  első ámoga ási igazolás kiáll ásá  köve ő 4  év végéig a árgyi eszköz beruházás  üzembe
helyezem  ellenkező ese ben a ámoga ás és annak jegybanki alapkama al növel  összegé  Magyar Állam részére megfize em

c  a beruházás üzembe helyezésé  köve ő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyeze  spor célú
inga lan  iskolai és diákspor  események  szabadidőspor  események és más  közösségi célú (különösen  kul urális  urisz ikai) események
lebonyol ása céljából az ada lapon fel ün e e  mér ékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biz os om

d  bérel  vagy más jogc men használ  nem a lá vány csapa spor ban működő hiva ásos spor szerveze  ulajdonában álló inga lan ese én a spor célú
inga lan  piaci áron bérelem vagy más jogc men használom

e  a jelenér ékén legalább 5 millió forin  ér ékű árgyi eszköz felúj ás ese én a ámoga ásból megvalósuló felúj ás  legalább 5 évig az erede i
rendel e ésének megfelelően hasznos om  valamin  benyúj om a spor célú inga lan ulajdonosának előze es rásbeli hozzájárulásá  arról  hogy erre
az idő ar amra a Magyar Állam javára az inga lan nyilván ar ásba az igénybe ve  adókedvezmény mér ékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

f  jelenér ékén legalább 10 millió forin  ér ékű árgyi eszköz beruházás  felúj ás ese én a spor célú inga lanfejlesz ésre ny l  pályáza o  rok ki és a
pályáza i eljárás eredménye alapján nyer es személlyel kö ök szerződés  a árgyi eszköz beruházás  felúj ás megvalós ására

13  vállalom  hogy a ámoga ás felhasználásáról olyan anali ikus nyilván ar ás  veze ek  amely biz os ja a ámoga ások eljes elkülön ésé  és hozzájárul a
ámoga ás rendel e ésszerű felhasználásának jogszabályban megha ározo  szervek ál ali ellenőrzéséhez

14  udomásul veszem  hogy a ámoga ás elszámolása során csak bizonyla al dokumen ál  kiadások számolha óak el  a ámoga ás felhasználása során
kele keze  bizonyla okkal a lá vány csapa spor  ámoga ásá  biz os ó ámoga ási igazolás kiáll ásáról  felhasználásáról  a ámoga ás elszámolásának és
ellenőrzésének  valamin  visszafize ésének szabályairól szóló 107/2011  (V  30 ) Korm  rendele ben foglal ak szerin  elszámolok  és megőrzöm a
jogszabályok ál al elő r  ha áridő végéig

15  Nyila kozom ovábbá  hogy a benyúj o  Spor fejlesz ési Programunkban beszerzendő és abban felsorol
1  nagy ér ékű árgyi eszköz

2  spor egészségügyi berendezés

3  diagnosz ikai eszköz
annak beszerzésé  köve ő 5  ö ödik  évig az ál alam képvisel  spor szerveze  ér ékes eni nem fogja
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Horkai-nyilatkozat

 Elfogadom az alábbi nyila koza o

Alul ro  Csillag Balázs  min  a Szekszárdi Spor közpon  Közhasznú Nonprofi  Korlá ol  Felelősségű Társaság (7100  Szekszárd Keselyűsi ú  3 )  adószám

23514425 2 17) nevében kö eleze ségvállalásra jogosul  ügyveze ő

n y i l a t k o z o m,

hogy a lá vány csapa spor  ámoga ásá  biz os ó ámoga ási igazolás kiáll ásáról  felhasználásáról  a ámoga ás elszámolásának és ellenőrzésének  valamin

visszafize ésének szabályairól szóló 107/2011  (V  30 ) Korm  rendele  2  § (3a) bekezdése alapján a Magyar V zilabda Szöve ség (a ovábbiakban  MVLSZ)

ál al megha ározo  jóváhagyási irányelveke  a spor fejlesz ési programok elkész ése  benyúj ása soránmegismer em

Nyila kozom ovábbá  hogy a benyúj o  a 2015/2016 ámoga ási időszakban benyúj o  Spor fejlesz ési Programunk megvalós ásá  a Dr  Horkai György ál al

összeáll o  és a Magyar V zilabda Szöve ség ál al 2013  márciusában közzé e

„A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus bontásban”

c  ajánlás alapján végezzük
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képvisele ében jelen nyila koza  alá rásával kö eleze sége  vállalok az elek ronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107  és 108  cikkének a csekély összegű ámoga ásokra való alkalmazásáról szóló  2013  december 18 i 1407/2013/EU bizo sági rendele  (HL L

352  2013 12 24  1 o ) (a ovábbiakban  De Minimis Rendele ) megha ározo  csekély összegű (de minimis) ámoga ások vona kozásában az

ada szolgál a ásra  

Kijelen em  hogy a jelen nyila koza  meg é elének pénzügyi évében e nyila koza  kiadásának napjáig igénybe ve  valamin  az e pénzügyi éve  megelőző ké

pénzügyi évben a Kérelmező ál al igénybe ve  a De Minimis Rendele  megha ározo  csekély összegű (de minimis) ámoga ások együ es jelenér éke

vona kozásában az ál alam szolgál a o  ada ok a valóságnak megfelelnek  

Elfogadom  hogy a Kérelmezőnek a 107/2011  (V 30 ) Kormány rendele ben (a ovábbiakban  Rendele ) megha ározo  2015  július 1   2016  június 30 ig ar ó

ámoga ási időszakban a ársasági adóról és az osz alékról szóló 1996  évi LXXX  örvény (a ovábbiakban  Tao v ) 22/C  § (1) bekezdés ce) pon jában foglal

személyi jellegű ráford ásokra igénylehe ő csekély összegű (de minimis) ámoga ás igénybevé elére az elek ronikus rendszerben szolgál a o  ada ok

figyelembevé elével van lehe őség  

Tudomásom van arról  hogy a De Minimis Rendele  ér elmében bármely három pénzügyi év vona kozásában az összes igénybeve  csekély összegű (de

minimis) ámoga ás jelenér éke nem haladha ja meg a 200 000 euró  

Jelen nyila koza  alá rásával kö eleze sége  vállalok arra  hogy a Tao v 22/C  §(1) bekezdés ce) pon ja alapján 2015  július 1  és 2016  június 30  közö i

ámoga ási időszakban igényel  csekély összegű (de minimis) ámoga ás folyós ása ese én  a jelen nyila koza  pénzügyi évében és az az  köve ő ké  pénzügyi

évben e ámoga ás összegének figyelembevé elével nem veszek igénybe 200 000 euro összér éke  meghaladóan csekély összegű (de minimis) ámoga ás  

Kö eleze sége  vállalok a ámoga áshoz kapcsolódó ira ok jogszabályban foglal  idő ar amig ör énő megőrzésére és a jogosul  ilyen irányú felh vása ese én

bemu a ásukra  

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

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

0 F 0 F
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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015 06 29 16 03 12

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015 04 30 21 05 52

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015 04 30 21 06 45

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015 04 30 21 10 48

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2015 07 01 19 20 36

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015 07 30 16 24 55

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015 07 23 12 50 46

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015 07 30 16 29 05

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015 07 23 12 48 05

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015 07 23 12 48 42

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015 07 30 16 23 47

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015 07 23 12 49 31

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015 07 30 16 21 43

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015 08 27 11 24 12

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015 07 23 12 51 13

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015 07 23 14 04 27

Mellékletek

Nyilván ar ó ha óság igazolása (a kérelmező szerveze e  nyilván ar ó szerveze  (b róság  vagy közigazga ási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szerveze  nyilván ar ásban szereplő ada airól)

Közjegyzői alá rás hi eles éssel ellá o  alá rási c mpéldány vagy ügyvéd ál al ellenjegyze  alá rás min a  a ámoga o  szerveze
veze őjé ől (megha almazás ese én a ámoga ási kérelem alá rására és ellenjegyzésére jogosul  személyek ől is)

gazolás arról  hogy a pályázó köz ar ozásmen es adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokira al igazolja vagy szerepel
a köz ar ozásmen es adózói ada bázisban)

(137 000 F ) A 39/2011  (V  30 ) NEFM  rendele  alapján fize endő gazga ási szolgál a ási d j befize ésé  igazoló bizonyla

Egyéb dokumen umok

Spor célú inga lan ulajdonosának  amennyiben nem sajá  ulajdonú az inga lan  előze es rásbeli hozzájárulásá  arról  hogy a
beruházás üzembe helyezésé  köve ő legalább 15 évben  a beruházás üzembe helyezésé  köve ő 30 napon belül  a Magyar
Állam javára az inga lan nyilván ar ásba az igénybe ve  adókedvezmény mér ékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérel  vagy más jogc men használ  nem a lá vány csapa spor ban működő hiva ásos spor szerveze  ulajdonában álló inga lan
ese én a spor célú inga lan  piaci áron béreli vagy más jogc men használja  önkormányza i inga lan ese ében együ működési
megállapodás alapján használja

Az inga lan helyrajzi száma  3 hónapnál nem régebbi ulajdoni lap (erede i/másola )

Az elvi ép ési engedély az inga lan ulajdonosának hi eles e  hozzájáruló nyila koza ával vagy a jogerős ép ési engedély vagy a
ha áskörrel és ille ékességgel rendelkező ha óság igazolásá  arról  hogy a bejelen ésben megjelöl  beruházási evékenység nem
ép ésiengedély kö eles

Az egyéb engedélykö eles evékenységek ese én a jogerős ha ósági engedélyek  igazolások

Megvalós ani k ván  beruházás  felúj ás ekin e ében a részle eze  köl ség erve  amely alapján az anyagok és munkad jak
mennyiségei  mennyiségi egységei és egységárai megállap ha ók  a fajlagos négyze mé erárak megha ározha ók

A megvalós ani k ván  projek elemek műszaki ar almának részle es kifej ése

A beruházás finansz rozási erve és forrása (egyú al kérjük  hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szerveze hez ör énő
benyúj ásának erveze  időpon jai  is)

A beruházás fenn ar ásához szükséges várha ó működési köl ségek és ennek finansz rozási erve  forrásai

Az elkészül  lé es mény hasznos ási módja és várha ó kihasznál sága

Az elkészül  lé es mény ál al ermelhe ő bevé eli források
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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 nincs 1 2 100%

Licence szel rendelkező edzők
száma

fő nincs 0 1 0%

Edző áborok száma db nincs 1 2 100%

Ép e /felúj o  spor célú inga lanok
száma

db nincs 1 2 100%

Ép e /felúj o  kiszolgáló lé es mény m2 nincs 0 0 0%

Egyéb indiká orok

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

Korosz ályos spor olók 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 3 970 599 F 40 934 F 81 868 F 4 093 401 F 4 093 401 F 8 145 868 F 8 186 802 F

Tárgyi eszköz beruházás 899 985 467 F 9 278 201 F 18 556 401 F 927 820 068 F 397 637 172 F 1 316 179 040
F

1 325 457 241
F

 ebből előfinansz rozo
(nem inga lan)

1 568 844 F 16 174 F 32 347 F 1 617 364 F 693 156 F 2 294 347 F 2 310 521 F

 ebből előfinansz rozo
(inga lan)

0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F

 ebből u ófinansz rozo 898 416 623 F 9 262 027 F 18 524 054 F 926 202 704 F 396 944 016 F 1 313 884 693
F

1 323 146 720
F

U ánpó lás nevelés
felada ainak ámoga ás

6 739 962 F 69 483 F 138 894 F 6 948 340 F 772 038 F 7 650 894 F 7 720 377 F

Képzés 146 599 F 1 511 F 3 023 F 151 134 F 453 401 F 603 023 F 604 534 F

 ebből ál alános képzés 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F 0 F

 ebből szakképzés 146 599 F 1 511 F 3 023 F 151 134 F 453 401 F 603 023 F 604 534 F

Versenyez e és 654 974 F 6 752 F 13 505 F 675 232 F 75 026 F 743 505 F 750 257 F

Összesen 911 497 602 F 9 396 882 F 18 793 691 F 939 688 174 F 403 031 037 F 1 333 322 330
F

1 342 719 212
F

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 F 100 000 F 10 000 F 7 000 F 10 000 F 137 000 F
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A kérelemhez tartozó mellékletek (26 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasi cimpeldany 2015 01 06 1430420752 pdf Szerkesz és ala  78 Kb  2015 04 30 21 05 52)
d7f96c19c4c61ffc20796e45a354fe9432d2d60c4888e40c1da7cd844c66e3e6

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

uzemel e esikol segek 1437648596 x  Kér  kieg  szerk  860 B  2015 07 23 12 49 56) 2f80424f9c4fcb6fc7abcfa2c03d38ff35f1caeae8abf2e5eda7f137d7535523

beve el kiadas 1438266103 xls Kér  kieg  szerk  36 Kb  2015 07 30 16 21 43) 25f92ba470d4295019e43199cf23a865e336ceb35d4087ab0e4ffcc918f5c075

A beruházás finanszírozási terve és forrása

uszodaszekszard u em erv 1437648522 pdf Kér  kieg  szerk  137 Kb  2015 07 23 12 48 42)
2751f60a9408c91be65ea4055cefa3cfefb3b1e39d4f1850d651cd9ae78aa6bf

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

uzemel e esikol segek 1437648571 x  Kér  kieg  szerk  860 B  2015 07 23 12 49 31) 2f80424f9c4fcb6fc7abcfa2c03d38ff35f1caeae8abf2e5eda7f137d7535523

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

uzemel e esikol segek 1437648549 x  Kér  kieg  szerk  860 B  2015 07 23 12 49 09) 2f80424f9c4fcb6fc7abcfa2c03d38ff35f1caeae8abf2e5eda7f137d7535523

uzemel e es erv 1438266227 pdf Kér  kieg  szerk  43 Kb  2015 07 30 16 23 47) fc40ce7bc2ee8d97f7048507745363b69338fb500399327f2445ca92ffabf7fd

Egyéb dokumentumok

benedik idavidvegze seg 1435771236 pdf Hiánypó lás mellékle  266 Kb  2015 07 01 19 20 36)
ce58ca088359b6098fd42479ee98fb622c3076c41c7b9637e6f104467e2f0725

afa nyila koza 1430421077 pdf Szerkesz és ala  109 Kb  2015 04 30 21 11 17) d66c3f593345018935407cf30347f28be577384fa85ae54c6681d12798bab312

gallpbiz 1435586891 pdf Hiánypó lás mellékle  477 Kb  2015 06 29 16 08 11) 11be5c75519a0b820e6196f942e7743e19fc1e533a433039b590dd55ce789079

dris ok vegze seg 1435586905 pdf Hiánypó lás mellékle  389 Kb  2015 06 29 16 08 25)
e6d2915980d51c7739308a2b62a693f95f0d201b167896d2b65f3bd27366b217

sovari gabor biz 1435587076 pdf Hiánypó lás mellékle  264 Kb  2015 06 29 16 11 16)
7e2afcadf760ccbd2729e458e9474032e18509ecdfe1919d16a4b53024c32431

Nyilvántartó hatóság igazolása

vegzes 2015 01 22 1430420718 pdf Szerkesz és ala  190 Kb  2015 04 30 21 05 18)
eea830934cd9cb6705d25731afc933fcda98ee83ac1854d756957bb722eebc6e

cegkivona spor kozpon 20150625 1435586592 pdf Hiánypó lás mellékle  2 Mb  2015 06 29 16 03 12)
bfdaebc1439bbe5c3d79576664f4d24c82ad3e19eea976edb52b374fba9935e8

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

o pdirek igazga asi dij magyar viz 1430421048 pdf Szerkesz és ala  60 Kb  2015 04 30 21 10 48)
692624f20c11468f847fc2f41bacaf597d6139587c2c2ddc9eb8e1265a3fe235

Köztartozásmentes adózó

nav0 spor kozpon 1430420805 pdf Szerkesz és ala  58 Kb  2015 04 30 21 06 45)
42d85db8cdc9c901c3d2d1154543db19d854e71425481ae797921d8a8a49d6b7

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

muszaki ar alom 1437648646 pdf Kér  kieg  szerk  446 Kb  2015 07 23 12 50 46) 33f4737cbd0cd718cf736d8a1e1475e08fb9f763dabcac7f908ad0fcbf133760

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

jogeros epi esi engedely 1437653067 pdf Kér  kieg  szerk  2 Mb  2015 07 23 14 04 27)
8c7c51e4308132bf8a32a3a6d145a76020fbe8bdf78d770bafd5e84f3be6d739

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...

muszaki ar alom 1437648673 pdf Kér  kieg  szerk  446 Kb  2015 07 23 12 51 13) 33f4737cbd0cd718cf736d8a1e1475e08fb9f763dabcac7f908ad0fcbf133760

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

ulajdonilap 1437648284 pdf Kér  kieg  szerk  979 Kb  2015 07 23 12 44 44) 5ecec75254ab1393ad421e0cd8339ff5a4c1674783d35ac2b99ba9f9e5a34895

ulajdoni lap 2015 07 14 1438266295 pdf Kér  kieg  szerk  109 Kb  2015 07 30 16 24 55)
0aba65befb1e753549db6b0a43b8ce55ea1eb02b9e08707ae44fbb2e8f972f47

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

kozgyulesidon esjelzalogrol 1440667452 pdf Kér  kieg  szerk  695 Kb  2015 08 27 11 24 12)
704bdf75c78553f75e1f5b1bcbe1a8e0218e86a825cf052765fde1b2b3016e68

vegzes uszoda epule le esi es 1437648260 pdf Kér  kieg  szerk  423 Kb  2015 07 23 12 44 20)
9b794979fd2751d768f401dffaf90a12cff61543c5b7b1f2f96b9537f29c353d

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

ko segve esuszodaszekszard 1437648464 pdf Kér  kieg  szerk  579 Kb  2015 07 23 12 47 44)
9aab1dc06d6a63cb13f22c3a8805425a54af47bcf38be2ee4d17b50a5b09dadd
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uszodaindoklas 1438266545 pdf Kér  kieg  szerk  60 Kb  2015 07 30 16 29 05) f6022105be918385f73789591855fdde377665f75cd44bbf0a75bffc364fc229

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

muszaki ar alom 1437648485 pdf Kér  kieg  szerk  446 Kb  2015 07 23 12 48 05) 33f4737cbd0cd718cf736d8a1e1475e08fb9f763dabcac7f908ad0fcbf133760
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