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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Törökbálinti Focisuli Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

TFSE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1275

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18693331-1-13

Bankszámlaszám

10918001-00000128-53870002

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2045

Város

Törökbálint

Közterület neve

Munkácsy Mihály

Közterület jellege

utca

Házszám

83

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

2045

Város

Törökbálint

Közterület neve

Munkácsy Mihály

Közterület jellege

utca

Házszám

83

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 269 60 72

Fax

Honlap

www.tbfocisuli.hu

E-mail cím

focisuli@tbfocisuli.hu

E-mail cím

focisuli@tbfocisuli.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Szentkúti Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 269 60 72

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Szentkúti Ferenc

Mobiltelefonszám
+36 20 269 60 72

E-mail cím
focisuli@tbfocisuli.hu

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
Törökbálinti Torna Club
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Székhely
2045
Törökbálint
Munkácsy Mihály
83

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
U7-U13 Bozsik Program átválalása
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0,5 MFt

2 MFt

2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,5 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

6,1 MFt

6,1 MFt

6,1 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

8,1 MFt

9,6 MFt

9,6 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0,1 MFt

0,1 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

4 MFt

4 MFt

Anyagköltség

1 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

3 MFt

3 MFt

3 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Összesen

8 MFt

9,6 MFt

9,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

8 MFt

9 MFt

9 MFt

Működési költségek (rezsi)

3 MFt

4 MFt

4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

6 470 889 Ft

129 418 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

7 360 017 Ft

147 200 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-12-05 21:19

3 / 23

be/SFPHPM01-11412/2016/MLSZ
Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünk 1999. év nyarán alakult, Törökbálinti Foci-suli Egyesület néven. Szakmai munkánkat válogatott sportolók és neves szakemberek segítik tanácsaikkal
vagy éppen személyes részvételükkel, többek közt Kiss László, Géczi István vállal segítő szerepet. Törökbálint sportéletének meghatározó közösségteremtő
szervezete, a gyereksport egyik helyi bázisa. A klub minden dolgozója munkáját társadalmi munkában, juttatások nélkül, elhivatottságból végzi. Minden edzőnk
rendelkezik a korosztály oktatásához megfelelő edzői/oktatói végzettséggel. Helyi sportbarátok, sportot szerető családok segítségével hoztuk létre az egyesületet
annak reményében, hogy a törökbálinti fiatalokat, gyermekeinket a közösségi sporton keresztül sikerüljön egészségesen az egészséges életmódra nevelni.
Megalakulásunkkor céljaink között szerepelt olyan gyermekek bevonása az egyesületi sportba, akik az iskola és községünk perifériájára vetődve, különböző
csoportosulásokban keresik hovatartozásukat, ahol bizony már a drogok különböző fajtái is megtalálhatók. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Törökbálinton működő civil
szervezetek között egy olyan egyedi egyesületet hozzunk létre, amely elsősorban a gyermekek egészségét, sportolási lehetőségét, közösségi szellemét és szüleik
szabadidősportját hivatott biztosítani. Egyesületünk Törökbálint összes oktatási intézményével kapcsolatban áll, két általános iskolával és három óvodával. A
toborzást is ezekből a helyi óvodákból és iskolákból végezzük. Megállapodást kötöttünk a Törökbálinti Tornaklubbal, így 13 éves korig nálunk készülnek a gyerekek,
majd ezt követően kerülnek át a Törökbálinti Tornaklubhoz, így mi leginkább a Bozsik program korosztályaira koncentrálunk, de nagy sikernek és népszerűségnek
örvend az ovi foci foglalkozásink is. Elmondhatjuk magunkról, hogy már négy éves kórtól bevonjuk a gyerekeket és ahogy nőnek megpróbálunk számukra egy
sportos, egészséges, ha lehet labdarúgással teli gyerekkor lehetőségét felkínálni, amiből úgy gondoljuk mindkét fél csak profitálhat. A település óvodáiban az óvónők
nagy sikerrel, személyesen toboroznak, ők hirdetik ki a szülők között a toborzási időpontokat. Az óvodákban, már 4 éves kortól tartunk foglalkozásokat. Az általános
iskolákban az igazgatókkal és testnevelő tanárokkal állunk kapcsolatban. Senkit sem tanácsolunk el, fontosnak tartjuk, hogy minden sportolni vágyó gyermeket
megmozgassunk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem pályázunk ingatlan beruházásra.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A szövetség sportági stratégiájával összhangban mi is folyamatosan növelni kívánjuk a helyi labdarúgók számát. A tömegesítésben a „kislépések politikáját” folytatjuk,
nem vállalunk olyat, amit nem tudunk teljesíteni. Jövőre is 20-30%-kal növelni kívánjuk az igazolt gyereksportolóink számát, korosztályonként 5-6 gyerek bevonásával,
ami egy reális cél. Egyesületünkhöz azzal a céllal érkezett egy klub menedzser, hogy egyel magasabb szintre emelje a működésünket. Megújult az arculatunk,
partnerségi kapcsolatot alakítunk ki egy külföldi csapattal, ahonnan utánpótlásedzők segítik majd a szakmai munkát már a kiválasztástól kezdve. Tárgyalásban
vagyunk, több, külföldet megjárt magyar labdarúgóval és edzővel, akik ugyancsak a szakmai munkát fogják támogatni és az egyesület arcai lesznek. Az óvodás korú
gyermekektől egészen 13 évesekig tartó korcsoportban tartunk edzéseket. Előkészítő korosztályunk is van már négy éves kortól „ovifoci” néven. Ők a helyi óvoda
tornatermében tartják a játékos, labdás foglalkozásokat. Idén beindult a futsal, ősztől az NB2-be indítottunk egy futsal csapatot, amihez kapcsolódóan az utánpótlást
is folyamatosan építjük ki és egy új edzőt is szerződtetünk. Az NB2-es csapatunk a középmezőnyben szerepel, amit az első szezonban mi jó eredménynek tartunk. Az
utánpótlás korosztályokban már U15-ös és U18-as csapatot is versenyeztetünk. Egyesületünk nyaranta rendszeresen szervez korosztályos edzőtáborokat, napközis
focitáborokat, amelyek szakmailag és csapatépítésként is nagyon hasznosak. A városi nagy csapattal kötöttünk egy három éves megállapodási szerződés, illetve a
Honvéd akadémiájával is van egy megállapodásunk, aminek következtében ők is segítik a toborzásunkat. Jelenleg csapatonként egy edzővel dolgozunk, de
szeretnénk minden csapat mellett két edzőt tudni, mert csak így látjuk biztosítottnak a kicsik minőségi képzését. Keressük a megfelelő szakembereket, akinek
képzésekkel is növelni szeretnék a tudásukat, de idén sajnos még nem volt ilyen lehetőség. Minden évben megyünk edzőtáborba, ezt idén is tervezzük. Három tornát
is szervezünk. Télen egy kistérségi utánpótlás tornát, melyen idén már 200 gyerek vett részt, egy gyerek, szülő közös tornát, ami a toborzást hivatott segíteni és egy
emléktornát nyáron, füvön, melyen az összes korosztályunk részt vesz, itt mintegy 200-220 gyerek rúgja a labdát.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Rövidtávú terveink között szerepel az utánpótlás-nevelés rendszerén belül még hatékonyabban dolgozni, és még több óvodást bevonni az edzéseinkbe,
megismertetni és megszerettetni velük a labdarúgást. Célunk szerint a legjobb adottságokkal rendelkezőket pedig betereljük a képzési rendszerünkbe és minden
korosztályban fogunk tudni indítani csapatot a bajnokságban. Szeretnénk, ha megoldódna a pályaproblémánk is, hiszen különben nem tudunk előrelépni, ha nem
tudunk megfelelő körülmények között edzéseket tartani. Mindent megteszünk azért, hogy fiatal labdarúgóinkat megtartsuk, és belőlük egy ifi és akár felnőtt csapatot is
összeállítsunk, de a kiugró tehetségeket magasabb osztályú klubokba irányítjuk. A fiataloknak egy másik alternatívát is szeretnénk felkínálni a futsal révén, mert úgy
gondoljuk a hogy a labdarúgás és a futsal nem csak, hogy jól megfér egymás mellett, de támogatják is egymást. Egyesületünk tíz éve működik, példás, önként,
anyagi juttatások nélkül dolgozó kis közösség. Az elkezdett utánpótlás-nevelési rendszer kiépítése, a szabadidős sport kiszélesítése, ezáltal a labdarúgás
népszerűsítése jó úton halad. A klubban van elszántság, akarat, melyet bizonyít az utóbbi 10 év munkája és tapasztalatai, és az eredmények is kezdenek minket
igazolni, már több saját nevelésű játékos is bemutatkozott felnőtt csapatunkban. Kis közösségünket már sikerült összekovácsolni, családi focinapokat szervezünk
nekik, ahol a lányok, asszonyok is bekapcsolódnak a klubéletbe. Biztosak vagyunk benne, ha bázisunkat a megfelelő támogatással szélesíteni tudjuk, akkor az
arányosan nagyobb támogatói és szurkolói, focit szerető közönséget is jelent. Kiemelten fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, azonban az eddigi
önálló erőfeszítéseink elérték a felső határokat. Idén szeretnénk beruházni kisbuszokra, amelyek lehetővé tennék, hogy a csapatok könnyebben eljuthassanak a
környéken rendezendő versenyekre. További források bevonására van szükség, hogy Törökbálinton folytassuk az elkezdett munkát, megszerettessük a gyerekeket a
labdarúgással és az igazi tehetségeket felsőbb kluboknak tudjuk irányítani. Tervben van egy bázis kialakítása Szlovákia magyar lakta részén, ahol szeretnénk
felkarolni a tehetségeket és a nagyobb akadémiákhoz továbbítani őket.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Szeretnénk egy kistérségi utánpótlás bázist kiépíteni. Ez azért nagyon fontos törekvés, mert a környező településeken nincsen lehetőség magas szintű utánpótlásképzés kialakítására. Ebben nagyon nagy lehetőséget látunk és mindent meg is teszünk ezen lehetőség kihasználására. Önerőből elkezdtük a salakpályánk
műfüvesítését, mert úgy gondoljuk, hogy a hosszú távú fenntarthatóságot a felépített rendszer garantálja, melyet partnerségi kapcsolatokkal is erősítünk, ezáltal van
jövője a csapatunknak, ehhez pedig fejlődnünk kell tudni és a tőlünk telhető legjobb körülményeket biztosítani. A gyermek és ifjúsági sport, verseny- és
szabadidősport népszerűsítését, fejlesztését, egészséges életmódra és a mozgás valamint a sport szeretetére való nevelést kiemelkedően fontosnak ítéljük meg. Úgy
gondoljuk, nagyon lényeges, hogy minél több gyermek megismerje a mozgás örömét, minél szélesebb réteg sportoljon rendszeresen, versenysporton kívül is. Az
egyesület keretei között sporttevékenységet folytató gyermekek számára biztosított legyen az általános testkultúra javítása, a minőségi sporteredmények elérésének
az iskolai, az amatőr és a tömegsport sporttevékenységén keresztüli segítése. Megszerettetni akarjuk a futballt, hogy minél több hazai játékos legyen, ennek az
utánpótlás az alapja. Akik nem tudnak akadémiára vagy nagyobb klubhoz tovább menni, azok a helyi klubnál folytassák a labdarúgást. A gyerekszám növekedés és a
minőségi labdarúgás irányába történő elmozdulásunkhoz pár éven belül szükségünk lesz egy nagy műfüves pályára, amelyen több korosztály is egyszerre tud edzeni
és ami által ki tudjuk tolni mind ősszel, mind tavasszal a szabadtéri edzések idejét, így még nagyobb fejlődési lehetőséget biztosítva ifjú labdarúgóinknak.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszköz

9-21 személyes kisbusz használt

db

2

4 500 000
Ft

9 000 000 Ft

Informatikai
beruházás

fényképezőgép

db

1

50 000 Ft

50 000 Ft

9 050 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

9-21 személyes kisbusz
használt

Mérkőzésre szállítás miatt

fényképezőgép

mérközéseken készitenénk képeket, örökitenénk meg az élméyeket

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 276 762 Ft

64 709 Ft

129 418 Ft

6 470 889 Ft

2 773 238 Ft

9 179 418 Ft

9 244 127 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

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)
0 Ft

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

U19

Törökbálinti Focisuli U19

0

egyéb ffi UP torna

egyéb ffi UP torna

Aktív

U16

Törökbálinti Focisuli U16

14

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U14

Törökbálinti Focisuli U14

16

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

18

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

15

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

12

Bozsik egyesületi U7-U11

Bozsik egyesületi U7-U11

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

15

Bozsik egyesületi U13

Bozsik egyesületi U13

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-12-05 21:19

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-12-05 21:19

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály
U20

Csapat neve

Létszám

TÖRÖKBÁLINTI FS U20

15

Csapat szintje 15/16
futsal UP torna

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

futsal UP torna

Státusz
Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-12-05 21:19

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!
Versenyengedély szám

2016-12-05 21:19

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2016-12-05 21:19

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

szett

125

8 778 Ft

1 097 250 Ft

Sportfelszerelés

edző mez

szett

4

97 647 Ft

390 588 Ft

Sporteszköz

edzőlabda

db

80

5 859 Ft

468 720 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Aréna Törökbálint

Sportcsarnok

5 859 Ft

15

10

878 850 Ft

Aréna Törökbálint

Műfüves pálya

5 859 Ft

20

6

703 080 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Aréna Törökbálint

Futsal edzések tartása

Aréna Törökbálint

Futsal edzések tartása

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 956 558 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

2 343 518 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 581 930 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 074 990 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

7 956 996 Ft

2016-12-05 21:19
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2016/17 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)

7 139 216 Ft

73 600 Ft

147 200 Ft

7 360 017 Ft

817 780 Ft

8 104 196 Ft

8 177 796 Ft

2016-12-05 21:19
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-05 21:19
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-12-05 21:19
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

129 418 Ft

129 418 Ft

64 709 Ft

194 127 Ft

Utánpótlás-nevelés

147 200 Ft

147 200 Ft

73 600 Ft

220 800 Ft

Összesen

276 618 Ft

414 927 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége

Utánpótlás-nevelés

Sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége

2016-12-05 21:19
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Nyilatkozat 1
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: Törökbálint, 2016. 12. 05.

2016-12-05 21:19
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Nyilatkozat 2
Alulírott Szentkúti Ferenc (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Törökbálint, 2016. 12. 05.

2016-12-05 21:19

19 / 23

be/SFPHPM01-11412/2016/MLSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:30:24
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 13:37:08
Feltöltés / Megtekintés

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 08:15:57
Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-05-02 10:25:21
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-09-27 22:55:02
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-27 23:19:57
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-09-27 23:19:31

Kelt: Törökbálint, 2016. 12. 05.

2016-12-05 21:19

20 / 23

be/SFPHPM01-11412/2016/MLSZ
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

12

15

25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

6

8

33%

Edzőtáborok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

10

15

50%

U18

fő

10

15

50%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

12

15

25%

U11

16

20

25%

U9

15

20

33%

U7

10

15

50%

0

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

6 276 762 Ft

64 709 Ft

129 418 Ft

6 470 889 Ft

2 773 238 Ft

9 179 418 Ft

9 244 127 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 276 762 Ft

64 709 Ft

129 418 Ft

6 470 889 Ft

2 773 238 Ft

9 179 418 Ft

9 244 127 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 139 216 Ft

73 600 Ft

147 200 Ft

7 360 017 Ft

817 780 Ft

8 104 196 Ft

8 177 796 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

13 415 978 Ft

138 309 Ft

276 618 Ft

13 830 906 Ft

3 591 018 Ft

17 283 614 Ft

17 421 923 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (11 darab)
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)
alairasicimpeldany_1461929828.pdf (Szerkesztés alatt, 471 Kb, 2016-04-29 13:37:08)
ac00b7257f75ff1206a3628e1a7b788b5a715967cdb5ca22e423b0b56e15509b
Egyéb dokumentumok
20150254ttorokbalintfsearajanlat_1474270035.pdf (Hiánypótlás melléklet, 121 Kb, 2016-09-19 09:27:15)
6efb7f530814f175d9d1f56a93378c9c841613f3430651cd2b28b7fd14275a13
buszarajanlat_1475008460.pdf (Hiánypótlás melléklet, 372 Kb, 2016-09-27 22:34:20) e5828bfa819a9f97b7eb67a5c96e160937e51d1fcbfa79fc328f2d6b6a5fb69d
edzomezreszletezes_1475009702.pdf (Hiánypótlás melléklet, 356 Kb, 2016-09-27 22:55:02)
c2413506ff913d29cf750945812da344411276df8648e4bd5459817d8adca86f
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
hpsc442_1461929424.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-29 13:30:24) c0341c91b59708324878176a50a596e4db34c5ae544a027223b5c068f80b08c8
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
utalas_1462177521.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2016-05-02 10:25:21) 726e03b077ba7ccbdf54c46424f842be9536e45185fdc9c5be6c019a4b069b9f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_torokbalinti_focisuli_egyesulet_1_1462169757.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-05-02 08:15:57)
4a71e67cedd52400a3f9c6767a85f4dcc26dfc10abf3377ac82f937a367665c9
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
dok1_1462120880.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-05-01 18:41:20) c6dea3d356005ee926929140163336f83da8082cb1942e54be312e3da5d50f6f
buszarajanlat_1475011197.pdf (Hiánypótlás melléklet, 372 Kb, 2016-09-27 23:19:57) e5828bfa819a9f97b7eb67a5c96e160937e51d1fcbfa79fc328f2d6b6a5fb69d
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
dok1_1462120892.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2016-05-01 18:41:32) c6dea3d356005ee926929140163336f83da8082cb1942e54be312e3da5d50f6f
edzomezreszletezes_1475011171.pdf (Hiánypótlás melléklet, 356 Kb, 2016-09-27 23:19:31)
c2413506ff913d29cf750945812da344411276df8648e4bd5459817d8adca86f
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