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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Football Club Dabas Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

FC Dabas SE

Gazdálkodási formakód

521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nincs visszaigénylés

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

2714

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

NB III-as

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Egyéb

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Egyéb

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Alközpont

Adószám

18694909-2-13

Bankszámlaszám

64400099-30067065-51100006

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati támogatás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2371

Város

Dabas

Közterület neve

Pálya

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2371

Város

Dabas

Közterület neve

Pálya

Közterület jellege

utca

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 439 92 96

Fax

+36 29 364 672

Honlap

www.fcdabas.hu

E-mail cím

info@fcdabas.hu

E-mail cím

info@fcdabas.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Kőszegi Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

SE elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 968 51 81
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Bennárik Ferenc

E-mail cím

+36 20 439 92 96

info@fcdabas.hu

2017/18 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

Dabas-Sári Sporttelep

Öltöző

2371
Dabas
Pálya utca
1

950/1

1600
m2

Saját

120

0 Ft

12

Dabas-Sári Sporttelep

Nagy mf.p

2371
Dabas
Pálya utca
1

950/1

8000
m2

Bérelt

100

3 800 Ft

10

Dabas-Sári Sporttelep

Nagy f.p.

2371
Dabas
Pálya utca
1

950/1

16000
m2

Saját

120

0 Ft

10

Dabas-Sári Sporttelep

Edzőterület

2371
Dabas
Pálya utca
1

950/1

14000
m2

Saját

120

0 Ft

10

Dabas Kiss Ernő utcai
sporttelep

Nagy f.p.

2370
Dabas
Kiss Ernő utca
1

27/hrsz

8000
m2

Saját

100

0 Ft

10

Kiss Ernő utcai sporttelep

Kicsi mf.p.

2370
Dabas
Kiss Ernő utca
1

27/hrsz

1800
m2

Saját

100

0 Ft

10
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

18 MFt

18 MFt

22 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

4 MFt

4 MFt

4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

126 MFt

101 MFt

149 MFt

Egyéb támogatás

10 MFt

10 MFt

30 MFt

Összesen

158 MFt

133 MFt

205 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

15 MFt

10 MFt

19 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

2 MFt

4 MFt

Anyagköltség

8 MFt

8 MFt

18 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

8 MFt

8 MFt

10 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

12 MFt

12 MFt

15 MFt

Összesen

45 MFt

40 MFt

66 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

5 010 595 Ft

100 211 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

12 734 523 Ft

254 690 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

3 340 152 Ft

66 803 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

95 047 002 Ft

1 900 940 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

24 989 543 Ft

499 789 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Az FC Dabas SE a régió meghatározó futball klubja, körzetközpont, regionális alközpont. Ezen felül az FC Dabas szakemberei szervezik az iskolai-óvodai programot, együttműködve az
intézményekkel és az MLSZ Pest Megyei Igazgatóságával. Az ovi-focinak köszönhetően a Sári városrészben megépült egy ovi-foci pálya is és a városvezetés az FC Dabassal együttműködve
tervezi további ilyen típusú pályák építését a dabasi és a gyóni óvodákban is. Nagy lépés az egyesület életében az UP központ, amelynek kivitelezésére több ütemben került sor és a tavalyi
esztendőben kerül átadásra. Az azóta eltelt közel egy esztendő alatt bizonyította létjogosultságát, több nemzetközi utánpótlás válogatott találkozónak és egyéb más utánpótlás tornának,
tábornak szolgált otthonául. Az FC Dabas SE három felnőtt csapatot versenyeztet a férfiaknál (NB III, Pest Megyei Bajnokság I. osztály, Pest Megyei Bajnokság III osztály) és egyet a nőknél az
MLSZ által szervezett U15-ös bajnokságban. Az utánpótlás tekintetében a következő csapatokat versenyezteti a klub: U19 III osztály Közép-kelet csoport U17 III osztály Közép-kelet csoport,
U15 NB II Közép csoport U14 NB II Közép csoport, U13 Kiemelt Bozsik program U11 Kiemelt Bozsik program U9 Bozsik program U7 Bozsik program A női szakágban a kicsik szintén a Bozsik
programban vesznek részt.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Fedett labdarúgó csarnok építését kívánjuk megvalósítani két ütemben. 0 2016-17-es TAO pályázatunkban az első ütem jóvá lett hagyva, most kívánjuk megpályázni a 2. ütemet. Csarnok
méretei alapján alkalmas 3 db úgynevezett grund pálya és 1 db futsall méretű pálya kialakítására. Ezzel kívánjuk javítani a késő őszi, téli és a kora tavaszi időszakban a labdarúgók
képzésének a feltételeit, valamint a Futsall csapataink is itt játszanák a mérkőzéseiket. A csarnok összköltségvetése bruttó 238 millió forint. Első ütemben TAO támogatásként 140 millió forint
lett jóváhagyva. A második ütemben a 2017-18-as TAO támogatási időszakban bruttó 98 millió forintot kívánunk megpályázni. Szeretnénk befejezni az UP központ épületét, ezért a 4. ütemre is
pályázni kívánunk. Ebben az ütemben valósulna meg 2 db női öltöző, 1 db szertár, raktár, 1 db fűtő, karbantartó szociális blokk, 2 db edzői iroda a hozzá tartozó szociális helyiségekkel, 1 db
orvosi, 1 db dopping szoba a hozzá tartozó szociális helyiségekkel, valamint a közlekedő folyosó, és a lépcsőház

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2017. július 1. – 2018. június 30. A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: A pénzügyi feltöltés függvényében folyamatos Az utánpótlás
neveléssel kapcsolatosan: Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: A pénzügyi feltöltés függvényében folyamatos Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a
tervezett ideje: A pénzügyi feltöltés függvényében folyamatos Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2017. július 31. – 2018. június 30. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti
díja kifizetésének tervezett ideje: 2017. július 01. – 2018. 06. 30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as, a 2013/14-es és a 2014/15-ös, 2015-2016-os,
2016-17-es időszakra beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők: A magyar labdarúgás tömegbázisának
szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása, a futball népszerűsítésének a növelése, a labdarúgás imázsának az erősítése. Az FC Dabas SE utánpótlás
programjában már 2010-ben megfogalmazta azt a célt, hogy középtávon az egyesületbe igazolt labdarúgók számát megtöbbszörözze. Elmondhatjuk, hogy ezen a téren jól állunk, 2010-hez
képest megdupláztuk az igazolt játékosok számát, s ezt a munkát tovább kívánjuk folytatni. Azzal, hogy jelen vagyunk az óvodákban, iskolákban a labdarúgást is népszerűsítjük, valamint a
tömegbázisunkat is szélesítjük. Az iskolai és óvodai programokra meghívjuk azokat a játékosokat (Feczesin Róbert, Zsolnai Róbert, Keresztúti András) edzőket, akik valamilyen szinten
kötődnek az FC Dabashoz egy-egy előadás, élménybeszámoló, edzés megtartására. A labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára:
Az FC Dabas SE elmondhatja magáról, hogy a labdarúgó pályák tekintetében jól áll, és ezek a létesítmények a kor színvonalának megfelelően szolgálják a labdarúgókat. Megfelelően
előkészített, felkészített sporttelepek várják a focistákat. A center pálya fedett lelátójának köszönhetően a nézők, a szurkolók is megfelelő környezetben biztathatják csapatukat. A nők aktív
bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz: AZ FC Dabas SE immár több mint öt éve foglalkozni a női labdarúgók
képzésével. Ennek köszönhetően közel negyven igazolt női labdarúgóval rendelkezünk. A lányok korosztályuknak megfelelően a Bozsik programban és az MLSZ által szervezett bajnokságban
vesznek részt. A női szakág focistái aktív résztvevői az egyesület által rendezett programoknak, ezáltal a fiúk aktivitása, érdeklődése is megnőtt a rendezvények iránt. Az utánpótlás erősítése,
tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása: AZ FC Dabas a Pest Megyei Bajnokságban szereplő tartalék csapatokat azzal a céllal
indította, hogy az utánpótlásból kijövő játékosoknak lehetőséget biztosítson a további fejlődésre és innen tudjanak bekerülni az

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunkban foglaltak, azok megvalósulása nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a felnövekvő ifjú generáció a labdarúgás által, a mindennapos testedzésnek,
sporttevékenységnek köszönhetően egy erőtől duzzadó, fitt, egészséges felnőtté váljon. A mindennapos, rendszeres elfoglaltság, a közösségben végzett faladat az életük részévé válik és
ezáltal, a társadalomba is jobban be tudnak illeszkedni, könnyebben boldogulnak a mindennapokban. Társadalmi, gazdasági szempontból is kedvező hatásai lehetnek akár Dabas, akár az
ország tekintetében. Egészséges, sportos, közösségben szocializálódott ifjúból, nagy valószínűleg a társadalomba beilleszkedő, egymást toleráló egészséges felnőtt válik. A sportfejlesztési
program megvalósításának kockázatai között kell megemlíteni a gazdasági válság áthúzódó hatásait, amelynek kihatásit a mai napig érezni lehet. Kockázati tényezőt jelenhet egy esetleges
politikai váltás is. Ezekre a tényezőkre nehéz megfelelő választ adni főleg az utóbbira.

2017-11-20 15:09

5 / 30

be/SFPHPM01-16258/2017/MLSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesítés

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Fűtő, karbantartó

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

134 848 Ft

29 667 Ft

1 974 175 Ft

Takarító

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

134 848 Ft

29 667 Ft

1 974 175 Ft

Takarító

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

134 848 Ft

29 667 Ft

1 974 175 Ft

Pálya karbantartó

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

134 848 Ft

29 667 Ft

1 974 175 Ft

Masszőr

Egyéb

Nem
releváns

Normál

80

12

134 848 Ft

29 667 Ft

1 974 175 Ft

400

60

674 240 Ft

148 333 Ft

9 870 874 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
4 860 278 Ft

2017-11-20 15:09

Ell. szerv. fiz. díj
50 106 Ft

Közreműködői díj
100 211 Ft

Teljes támogatás (Ft)
5 010 595 Ft

Önrész (Ft)
5 010 595 Ft

Elszámolandó összeg
9 971 085 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
10 021 191 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Pályakarbantartó gép

homokszóró

db

1

3 581 400 Ft

3 581 400 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

1

1 551 940 Ft

1 551 940 Ft

Pályakarbantartó gép

utánfutó

db

1

647 700 Ft

647 700 Ft

Pályakarbantartó gép

talajlazító

db

1

1 498 600 Ft

1 498 600 Ft

Pályakarbantartó gép

gyepszellőztető gép

db

1

5 937 250 Ft

5 937 250 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

1

181 610 Ft

181 610 Ft

Pályakarbantartó gép

pályavonalzó kocsi

db

1

237 490 Ft

237 490 Ft

Sporteszköz

kapu 2x1 méter

db

4

17 000 Ft

68 000 Ft

Sporteszköz

kapu 3x2 méter

db

4

100 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

kapu 5x2 méter

db

4

130 000 Ft

520 000 Ft

Sporteszköz

kapu 7x2 méter

db

2

200 000 Ft

400 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 2x1 méter

db

4

4 800 Ft

19 200 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

6

10 500 Ft

63 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

6

12 500 Ft

75 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

6

22 000 Ft

132 000 Ft

Sporteszköz

kompresszor

db

2

21 000 Ft

42 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs létra

db

4

2 100 Ft

8 400 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

6

6 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz

taktikai rács

db

6

6 000 Ft

36 000 Ft

Sporteszköz

gát

db

10

1 100 Ft

11 000 Ft

Sporteszköz

rúgófal

db

6

20 000 Ft

120 000 Ft

Informatikai beruházás

nyomtató

db

2

149 000 Ft

298 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

2

199 990 Ft

399 980 Ft

Informatikai beruházás

kamera

db

1

69 000 Ft

69 000 Ft

Informatikai beruházás

fényképezőgép

db

1

69 500 Ft

69 500 Ft

Informatikai beruházás

honlap fejlesztés

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz

hordágy

db

2

94 500 Ft

189 000 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

1

1 068 070 Ft

1 068 070 Ft
17 810 140 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

homokszóró

Rendelkezünk 2 db nagyméretű füves pályával: 16 800 m2, ehhez jön a most füvesített 14 000 m2 villanyvilágítással ellátott edzőtér: Összesen 30
800 m2, vagyis 3 hektár füves terület. A terület karbantartásához szükséges egy nagy teljesítményű homokszórógép, annak érdekében, hogy a
pályák talaja a lehető legjobb minőségű legyen.

kiegészítők, tartozékok

Rendelkezünk 2 db nagyméretű füves pályával: 16 800 m2, ehhez jön a most füvesített 14 000 m2 villanyvilágítással ellátott edzőtér: Összesen 30
800 m2, vagyis 3 hektár füves terület. A fűnyírás során keletkezett zöld hulladék utánfutóra történő pakolásához, valamint a pályák karbantartásakor,
a homok, vagy a műfű granulátum pakolásához szükséges a tavaly beszerzett traktorra szerelhető homlokrakodó beszerzése.

utánfutó

Rendelkezünk 2 db nagyméretű füves pályával: 16 800 m2, ehhez jön a most füvesített 14 000 m2 villanyvilágítással ellátott edzőtér: Összesen 30
800 m2, vagyis 3 hektár füves terület. A keletkezett zöld hulladék, homok, műfű granulátum mozgatásához a pályákon elengedhetetlen egy könnyű
pótkocsi, amely nem tesz kárt a pályák talajában, és nagymértékben megkönnyíti a pályakarbantartók munkáját.

2017-11-20 15:09
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

talajlazító

Rendelkezünk 2 db nagyméretű füves pályával: 16 800 m2, ehhez jön a most füvesített 14 000 m2 villanyvilágítással ellátott edzőtér: Összesen 30
800 m2, vagyis 3 hektár füves terület. Ehhez szükséges az évenkénti talajlazítás, szellőztetés a minőségi pálya talajok érdekében.

gyepszellőztető gép

Rendelkezünk 2 db nagyméretű füves pályával: 16 800 m2, ehhez jön a most füvesített 14 000 m2 villanyvilágítással ellátott edzőtér: Összesen 30
800 m2, vagyis 3 hektár füves terület. Ezen területek csapadékvíz elvezetésének, áteresztésének biztosítása érdekében szükség van a talaj
mélylevegőztetésére, amely ezen gép alkalmazásával bizosítható

kiegészítők, tartozékok

A gumiszőnyeggel le tudjuk takarítani a műfüves pályáról a felületére rárakódott szerves anyagokat, valamint a műfű gumigranulátum egyenletes
elterítésére is alkalmas.

pályavonalzó kocsi

A füves pályáink vonalazásához elengedhetetlenül szükséges.

kapu 2x1 méter

Regionális alközpontként rendelkeznünk kell a megfelelő számú kapuval.

kapu 3x2 méter

Regionális alközpontként rendelkeznünk kell a megfelelő számú kapuval.

kapu 5x2 méter

Regionális alközpontként rendelkeznünk kell a megfelelő számú kapuval.

kapu 7x2 méter

Regionális alközpontként rendelkeznünk kell a megfelelő számú kapuval.

kapuháló 2x1 méter

Regionális alközpontként rendelkeznünk kell a megfelelő számú kapuhálóval, valamint a korábban beszerzett de mára már elhasználódott hálók
pótlása is szükségessé vált.

kapuháló 3x2 méter

Regionális alközpontként rendelkeznünk kell a megfelelő számú kapuhálóval, valamint a korábban beszerzett de mára már elhasználódott hálók
pótlása is szükségessé vált.

kapuháló 5x2 méter

Regionális alközpontként rendelkeznünk kell a megfelelő számú kapuhálóval, valamint a korábban beszerzett de mára már elhasználódott hálók
pótlása is szükségessé vált.

kapuháló 7x2 méter

Regionális alközpontként rendelkeznünk kell a megfelelő számú kapuhálóval, valamint a korábban beszerzett de mára már elhasználódott hálók
pótlása is szükségessé vált.

kompresszor

A meglévő kompresszoraink cserére szorulnak.

koordinációs létra

A minőségi edzésmunka elengedhetetlen kelléke.

taktikai tábla

A tavalyi esztendőben átadott Utánpótlás Központ öltözőiben kerül elhelyezésre a taktikai tábla, amely segítségével az edzők szimulálhatják a
játékosoknak a mérkőzésen követendő taktikai elemeket.

taktikai rács

A minőségi edzésmunka elengedhetetlen kelléke.

gát

A minőségi edzésmunka elengedhetetlen kelléke.

rúgófal

A minőségi edzésmunka elengedhetetlen kelléke.

nyomtató

Az Utánpótlás Központ edzői irodáinak informatikai berendezéséhez szükséges

számítógép, laptop

Az Utánpótlás Központ edzői irodáinak informatikai berendezéséhez szükséges

kamera

Mérkőzések felvételeihez szükséges.

fényképezőgép

Mérkőzések, egyéb rendezvények képi dokumentálásához szükséges

honlap fejlesztés

Szükségessé vált honlapunk magújítása, tárhelyének bővítése.

hordágy

Mérkőzésekhez szükséges.

kiegészítők, tartozékok

Sószóró, műtrágya szóró kiegészítő a Joohn Deere traktorhoz, a füves területek folyamatos tápanyag utánpótlásához.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés

Típus

Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma

Játékosok
összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
12 352 487 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
127 345 Ft

Közreműködői díj
254 690 Ft

Teljes támogatás (Ft)
12 734 523 Ft

Önrész (Ft)
5 457 653 Ft

Elszámolandó összeg
18 064 830 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
18 192 175 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!
Kategória

2017-11-20 15:09

Megnevezés

Típus

Felhasználási terület

Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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)

Sportcsarnok

sportcsarnok építése

2017-08-31

2018-05-02

2018-06-30

83 133 523 Ft

Öltöző
bővítése

öltöző bővítése

2017-08-31

2018-05-02

2018-06-30

49 796 499 Ft

Pályafelújítás

strandfutball pálya felújítása

2017-08-31

2018-04-30

2018-04-30

4 671 441 Ft
137 601 463
Ft

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

sportcsarnok építése

Fedett zárt edzőpálya II. ütem

öltöző bővítése

Utánpótlás központ befejezése a IV ütemmel, amely során épül: 2 db női öltöző, 1 db szertár, raktár, 1 db fűtő, karbantartó szociális blokk, 1 db női
utápótlás edzői, 1 db utánpótlás vezetői iroda, 1 db orvosi szoba, 1 db dopping szoba, 1 db közlekedő folyosó, 1 db külső lépcsőház.

strandfutball pálya felújítása

Meglévő strandfoci pályánkhoz labdafogó palánk építése.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Sportcsarnok

sportcsarnok építése

Csarnoképítés

2371
Dabas
Pálya utca
1

950/1

Nézőszám

150

Saját

Öltöző
bővítése

öltöző bővítése

Öltöző

2371
Dabas
Pálya utca
1

950/1

m2

420

Saját

Pályafelújítás

strandfutball pálya
felújítása

Egyéb

2371
Dabas
Pálya utca
1

950/1

Pályaméret

35x26

Saját

Megj.

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

2017/18 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

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím

Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

Előf.

3 239 947 Ft

33 402 Ft

66 803 Ft

3 340 152 Ft

1 431 494 Ft

4 738 244 Ft

4 771 646 Ft

Utóf.

92 195 592 Ft

950 470 Ft

1 900 940 Ft

95 047 002 Ft

40 734 430 Ft

134 830 962 Ft

135 781 432 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
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2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U9

Dabas U9 U9

30

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

Dabas U7 U7

21

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

FC DABAS SE U19

18

Országos III. osztály 1.

Országos III. osztály 1.

Aktív

U17

FC DABAS SE U17

20

Országos III. osztály 1.

Országos III. osztály 1.

Aktív

U15

FC DABAS U15

20

Országos II. osztály 2.

Országos II. osztály 2.

Aktív

U14

FC DABAS U14

20

Országos II. osztály 2.

Országos II. osztály 2.

Aktív

U13

Dabas U13 Kiemelt U13

15

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U13

Dabas U13 U13

15

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

Dabas U11 Kiemelt U11

15

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

Dabas U11 U11

15

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-20 15:09
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve

Létszám

FC DABAS U15

19

Csapat szintje 16/17
Női UP torna

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Női UP torna

Státusz
Aktív

2017/18-as évadban vállalt új női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-11-20 15:09
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

U17

FC Dabas U17

12

Futsal UP torna

Futsal UP torna

Aktív

U15

FC Dabas U15

12

Futsal UP torna

Futsal UP torna

Aktív

U13

FC Dabas U13

14

Futsal UP torna

Futsal UP torna

Aktív

U11

FC Dabas U11

14

Futsal UP torna U11 v. alatta

Futsal UP torna U11 v. alatta

Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Versenyengedély szám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Versenyengedély szám
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

2017/18-as évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály

2017-11-20 15:09

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

labda

db

40

6 654 Ft

266 160 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

80

12 555 Ft

1 004 400 Ft

Sportfelszerelés

cipő műfüves pályához

pár

80

10 671 Ft

853 680 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

5

2 513 Ft

12 565 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

5

2 764 Ft

13 820 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

5

5 855 Ft

29 275 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

pár

80

3 183 Ft

254 640 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória
Újraélesztő készülék

Megnevezés

Mennyiségi egység

újraélesztő készülék

Mennyiség

db

1

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

502 538 Ft

502 538 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

OBO Aréna Dabas

Sportcsarnok

3 183 Ft

30

5

477 450 Ft

Dabas-Sári Sporttelep

Műfüves pálya

1 491 Ft

100

10

1 491 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

OBO Aréna
Dabas

Az utánpótláscsapatoknak a késő őszi, téli időszakban biztosít edzés lehetőséget, valamint az FC itt rendezi a téli utánpótlás teremtornáit.

Dabas-Sári
Sporttelep

A nagyméretű villanyvilágítással ellátott műfüves pályát a dabasi Önkormányzattól bérli az FC Dabas. Ez a pálya biztosítja a téli időszakban a zavartalan felkészülést a
bajnoki idényre, valamint az utánpótláscsapatok ezen játsszák a bajnoki és edző mérkőzéseiket,

2017/18 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)

Edző

KPTANAE 1501-043

Normál

160

12

106 789 Ft

23 494 Ft

1 563 391 Ft

Edző

KPTANA1501-706

Normál

160

12

106 789 Ft

23 494 Ft

1 563 391 Ft

Edző

2551

Normál

160

12

106 789 Ft

23 494 Ft

1 563 391 Ft

Edző

1716

Normál

160

12

106 789 Ft

23 494 Ft

1 563 391 Ft

Edző

749

Normál

160

12

106 789 Ft

23 494 Ft

1 563 391 Ft

Edző

KPTANB1601-3768

Normál

160

12

106 789 Ft

23 494 Ft

1 563 391 Ft

Edző

TANC1514-01746

Normál

160

12

106 789 Ft

23 494 Ft

1 563 391 Ft

Edző

TANC1302-00272

Normál

160

12

106 789 Ft

23 494 Ft

1 563 391 Ft

Edző

TANC1506-01591

Normál

160

12

106 789 Ft

23 494 Ft

1 563 391 Ft

Edző

740

Normál

160

12

106 789 Ft

23 494 Ft

1 563 391 Ft

Egyéb

Utánpótlás Központ vezető

Normál

160

12

106 789 Ft

23 494 Ft

1 563 391 Ft

Egyéb

sportmunkatárs

Normál

160

12

106 789 Ft

23 494 Ft

1 563 391 Ft
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2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Utánpótlás Központ vezető

Feladata a 2016-ban átadott Utánpótlás Központ napi életének szervezése, működtetése. Utánpótláscsapataink létszáma igényli az utánpótlás
edzőkkel történő kapcsolattartást, mind a tornák, mind a táborok, mind a bajnoki és edzőmérkőzések szervezésének a tekintetében.

sportmunkatárs

Regionális alközponti szerepünk, valamint a fiú és leány utánpótláscsapataink létszáma igényli, hogy legyen egy szakember, aki szervezi, irányítja a
mindennapos munkát

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

KPTANAE 1501-043

UEFA Elite A

U11

10

30

KPTANA1501-706

UEFA A

U14

10

20

2551

UEFA B

U19

10

18

1716

UEFA B

U17

10

20

749

UEFA B

U9

10

30

TANC1514-01746

MLSZ Grassroots C

U13

10

30

TANC1302-00272

MLSZ Grassroots C

U7

8

21

TANC1506-01591

MLSZ Grassroots C

U19

8

60

740

MLSZ D

U16

10

8

KPTANB1601-3768

UEFA B

U15

10

20

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 434 540 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

502 538 Ft

Személyszállítási költségek

3 350 255 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 968 450 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

18 760 692 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

27 016 475 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
24 239 859 Ft

2017-11-20 15:09

Ell. szerv. fiz. díj
249 895 Ft

Közreműködői díj
499 789 Ft

Teljes támogatás (Ft)
24 989 543 Ft

Önrész (Ft)
2 776 616 Ft

Elszámolandó összeg
27 516 264 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
27 766 159 Ft
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Általános Képzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-11-20 15:09

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Szakképzés
2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017/18-os időszakban.
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-11-20 15:09

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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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

Személyi jellegű

100 211 Ft

100 212 Ft

50 106 Ft

150 317 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

254 690 Ft

254 690 Ft

127 345 Ft

382 035 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

66 803 Ft

66 803 Ft

33 402 Ft

100 205 Ft

Tárgyi utófinanszírozott

1 900 940 Ft

1 900 940 Ft

950 470 Ft

2 851 410 Ft

Utánpótlás-nevelés

499 789 Ft

499 791 Ft

249 895 Ft

749 684 Ft

Összesen

2 822 433 Ft

4 233 651 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a
velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a
velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a
velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi utófinanszírozott

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a
velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem
összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a
velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok
támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Dabas, 2017. 11. 20.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Kőszegi Zoltán (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 ingatlannyilvántartásba 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 2017/18-as bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2017/18-as 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: Dabas, 2017. 11. 20.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Kőszegi Zoltán (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Football Club Dabas Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Football Club Dabas Sportegyesület (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Önkormányzati támogatás

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: Önkormányzati támogatás

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek tekintetében a látványcsapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem
fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☑korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi
értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Dabas, 2017. 11. 20.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző

foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi
költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem
tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Mellékletek
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
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:
2017-04-05 21:38:33
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:
2017-04-05 21:39:17
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:
2017-04-07 16:16:02
Feltöltés / Megtekintés

(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 13:57:11
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 07:41:55

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-11 08:56:15
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 14:16:36
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-11 08:57:10
Feltöltés / Megtekintés

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

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, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-11 11:40:51
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-04-24 13:58:35
Feltöltés / Megtekintés

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 16:12:13
Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 09:29:07
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-18 16:56:52
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: 18
Utolsó feltöltés:
2017-11-20 11:24:55
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 56
Utolsó feltöltés:
2017-04-20 16:25:45
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Kelt: Dabas, 2017. 11. 20.
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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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók 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

Közreműködői
díj

Teljes támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

4 860 278 Ft

50 106 Ft

100 211 Ft

5 010 595 Ft

5 010 595 Ft

9 971 085 Ft

10 021 191 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

107 788 026 Ft

1 111 217 Ft

2 222 433 Ft

111 121 677 Ft

47 623 577 Ft

157 634 036
Ft

158 745 253 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

12 352 487 Ft

127 345 Ft

254 690 Ft

12 734 523 Ft

5 457 653 Ft

18 064 830 Ft

18 192 175 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

3 239 947 Ft

33 402 Ft

66 803 Ft

3 340 152 Ft

1 431 494 Ft

4 738 244 Ft

4 771 646 Ft

- ebből utófinanszírozott

92 195 592 Ft

950 470 Ft

1 900 940 Ft

95 047 002 Ft

40 734 430 Ft

134 830 962
Ft

135 781 432 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

24 239 859 Ft

249 895 Ft

499 789 Ft

24 989 543 Ft

2 776 616 Ft

27 516 264 Ft

27 766 159 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

136 888 163 Ft

1 411 218 Ft

2 822 433 Ft

141 121 815 Ft

55 410 788 Ft

195 121 384
Ft

196 532 603 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-11-20 15:09

Tárgyi
35 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
55 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (103 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)
fcalairasicimpeldany_1491421157.pdf (Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2017-04-05 21:39:17) e03c159a97703a43a0b46f68d57a6069484bc02019da0a0a0b08d33f3cdaa87a
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
beruhazasfinanszirozasiterveforr_1492527365.pdf (Szerkesztés alatt, 440 Kb, 2017-04-18 16:56:05) 8f95ce7a2132388268fff8532eaf0cbacb7768223225dabd6cac7a3fb5545f98
beruhazasfenntartasahozszukseges_1492527532.pdf (Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2017-04-18 16:58:52) 7a96a75c8bc3960e894dd4fa78a7a011feff8fb718e623f6a73f9a42994dcd5b
elkeszultletesitmenyhasznositasi_1492527730.pdf (Szerkesztés alatt, 522 Kb, 2017-04-18 17:02:10) f0485d024b78bea80a65d58b245cc210370d54fc231cfd4bb4a3ef8142d7298b
upkozpontemeletpenzugyiutemterv_1493278147.xls (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2017-04-27 09:29:07) 3ea7be9f2be25de33ddaac2eb8607a7c9168dc128bc9343b37c99f856564c9ef
hatarozatonreszenfelulireszrol_1491895062.pdf (Szerkesztés alatt, 440 Kb, 2017-04-11 09:17:42) 500c6f1b2db166f7f87054d3712116c62a3dcecc49bb3b8119a78fb819f75b4c
hatarozatonreszrol_1491895082.pdf (Szerkesztés alatt, 433 Kb, 2017-04-11 09:18:02) ae820a6a24690093e5be383592b74c2dd354103f3ebd028504e337f9ca0740d7
ifcdabasfedettcsarnoki-esutemp_1491907883.xls (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2017-04-11 12:51:23) 4e4cd85fca4ff872279560627b3223b799a82d29f35e079360f1ed1a6fb43b61
iifcdabasfedettcsarnoki-esutemp_1491907903.xls (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2017-04-11 12:51:43) 7382051015ca0e0d612bce1a0a87a375c998e47335dafde42d66f45cf0834c28
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
elkeszultletesitmenyhasznositasi_1492527412.pdf (Szerkesztés alatt, 522 Kb, 2017-04-18 16:56:52) f0485d024b78bea80a65d58b245cc210370d54fc231cfd4bb4a3ef8142d7298b
Egyéb dokumentumok
fcdabas-ftcegyuttmukodesitamog_1491893775.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-11 08:56:15) a6c66ded9122698398ba6207dd33d022166750133a52e76872e2b4640a951cb5
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1493185315.pdf (Szerkesztés alatt, 497 Kb, 2017-04-26 07:41:55) f18466d893dea20d025842b081f870ee8972bd29f66ec75087ec3ef8236045b2
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
fcdabasbirosagikivonat_1491421113.pdf (Szerkesztés alatt, 681 Kb, 2017-04-05 21:38:33) fd778444678bf4097fb91b8a375d7a3fbce721c111e2c8e5f91886bb86fce71e
(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
forintatutalas2017-18tao_1491832467.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2017-04-10 15:54:27) 956cb7882552dcea1c03ebfbe7e82038da3e54e39b9d89bc474e43477bc8976f
forintatutalas17-18tao_1491909195.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2017-04-11 13:13:15) d099957789efb089176716ca35f8272a3193ae7342e4e26b1ebe632c777f3f26
forintatutalasigazgatasiesszolga_1493207831.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2017-04-26 13:57:11) 2c964111025284b529f1b30dc5f3c91de1b2eb74d6a515bfc7a4e1a51a5adc8a
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
fc0-asigazolas_1491574562.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-07 16:16:02) 4182f708079a9368fb12f425ade0e0a851bd47b485f2f3db00a914a8a6b83aa6
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
csarnokfcdabas-tuzvedelmidokumenta_1492697416.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Mb, 2017-04-20 16:10:16) 1f641cdd4ae0221947feafd04901a917f5fcc26674a0e6a3ca206a835022a788
csarnoktalajvjelgeottervbes_147488_1492697471.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-20 16:11:11) 670e715c54c6aff07a508818549a9dc6214d78c48e275f266eda415418bf4d52
csarnoktalajvjelgeottervbes_1492697533.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-04-20 16:12:13) 351062407fee91ec45c28b31b0485d795ea814fb688b9453668ae580579beeaf
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
upkozponterdemi_dontes_1493035115.pdf (Szerkesztés alatt, 418 Kb, 2017-04-24 13:58:35) e89b66209b603bc88f3e867305b18e30738c347abcb0d0ed0f82d31051c8e120
csarnokfcdabasse-jogeroshatarozat_1492697605.pdf (Szerkesztés alatt, 418 Kb, 2017-04-20 16:13:25) 4683126cd2cf412ef5c61e14d482368fff4d14f6e3299a7aa105fe97a10f01fe
csarnokdabasfc-epitesiengedely_1492697625.pdf (Szerkesztés alatt, 550 Kb, 2017-04-20 16:13:45) 41574a57a5c8b30145b8f87d60f62cab032b9828132ef9bd5c0c4b01add6629a
tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1491893934.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-11 08:58:54) cb2cbb9dd7ad0bdb8824cb27b5ee2c9a2cb61db757b3fb896af010439290b68e
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, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
letesitmenyhasznalatfc-onkormany_1491893830.pdf (Szerkesztés alatt, 548 Kb, 2017-04-11 08:57:10) 9b820bb3bf78e1ea565a01a8a2dfe334e8039db19912e10f0e192b404baa8839
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
hitelestulajdonilap_1491903651.pdf (Szerkesztés alatt, 511 Kb, 2017-04-11 11:40:51) 0f92f3a8c93d42e8d7d853eae597cb0599b4eb99a4be96d2d965f87699ca8606
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő
legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre
jelzalogjognyilatkozat_1493295396.pdf (Szerkesztés alatt, 659 Kb, 2017-04-27 14:16:36) 2f372aca4e0197b7a64d8d90c498aae3a18537d6e98ee626b42d1f42fe0e0927
ep.eng.kotelesnyilatkozat_146192417_1491908282.pdf (Szerkesztés alatt, 694 Kb, 2017-04-11 12:58:02) a10e8addb6129c379c0b8efd7ca88c9c39381b12897dda67685b9f16146e1636
jelzalogjogbejegyzesnyilatkozat_142_1491908647.pdf (Szerkesztés alatt, 620 Kb, 2017-04-11 13:04:07) 92cc62dd4d3ca5c24a58c902795cce0e5adbee0aef4151fa8b310dae2fc3c390
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
arajanlat184fosmobillelatora_1492090863.pdf (Szerkesztés alatt, 899 Kb, 2017-04-13 15:41:03) 949a38fade7378e6eabebb7cfc9abc4b427495fba64e1e93ad2c4e0059e147bd
arajanlatelofuvesnagypalyavila_1492090929.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2017-04-13 15:42:09) 396772e15d8cd280c778e8353de4c2963bfc44c0e05a0e3d7bd726bc044562dc
arajanlatpalankstrandfocipalya_1492507896.pdf (Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2017-04-18 11:31:36) 2e0f1559d5a07a33476337b2b72c316490aac3639c246ad30efdb623098756cf
arajanlatvedokorlat_1492507911.pdf (Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2017-04-18 11:31:51) f024189a15709731c3d8d97e95db33b271a943e5f01d167846f30e8c0454aa52
dabasse1evesgyepregeneraciokol_1492507924.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2017-04-18 11:32:04) ac5c23802e5ffafb7a428722ea7a0460566c8773650fa218fbf0baeee29d63e9
upkozpontfcdabasembovitesaraz_1493192553.xls (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2017-04-26 09:42:33) 4e4b292aaec890d917c633d67c26fb85157eb5c80475eaac3092cac16e4b37da
arajanlathordagyeumedicalkft_1491990480.pdf (Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2017-04-12 11:48:00) f4a977b43865ce2c557d3ca5a79d017921dbd7f0a3f25b0c00d1cc49fb8e7c16
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feltoltve_1511173495.pdf (Hiánypótlás melléklet, 45 Kb, 2017-11-20 11:24:55) 3fe366e194c5eac2263d2630579c8b2e878b2c8fbf78a311054ce134b9ac8661
ajanlatmufuontozesere_1492525342.pdf (Szerkesztés alatt, 300 Kb, 2017-04-18 16:22:22) ee3a27ff0b9e6a24f3be7f5a1b498cc73dbb6d75818751a9e0cf3c255fdae0df
arajanlatinformatikaieszkozokre_1492000764.pdf (Szerkesztés alatt, 915 Kb, 2017-04-12 14:39:24) 7057e59039c247ef0afefee8dfa2149bcfcd7f58e2b584957c5b9aec31ccfb63
arajanlatkompresszorsportglobal_1492013846.pdf (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2017-04-12 18:17:26) ea8bbb448cadc1968c592d578d036e625c741362aa438067a9e0ae0cbc80f2fe
arajanlatkapuskesztyusipcsontved_1492062852.pdf (Szerkesztés alatt, 325 Kb, 2017-04-13 07:54:12) 248b398a69f7ff0f069efe2940d416893afe60a0e5c3c38e3a05869a23683b2b
arajanlatkapusmezkapusnadragla_1492062882.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-13 07:54:42) 979c14aa0bbe4a9f6e02902247de0f92f8627a9984197c59b38c6df28c30c2d9
egyedi_arajanlatdefibrillator_1491895471.pdf (Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2017-04-11 09:24:31) 508ac59ba15b4bf37c3c56b5acfe138d3bc9fc494a2639081beecfdfb5fef5fd
arajanlatjatekoskijaro_1461747835_1491895492.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2017-04-11 09:24:52) 095c84d2b7d4932a02c4b44983119ee797702ba471ea71a78b45a1fe727908c6
koltsegvetes-fedett-zartedzopaly_14_1491895543.xls (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2017-04-11 09:25:43) 0c12d7757f67b613027cb8b89cd61e24136bbeafdea2ebb5657ae1a4b0ed100b
palyakarbantartoeszkozokrearajanl_1491897518.pdf (Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2017-04-11 09:58:38) 88e43a81124f2f970080fc5f3c09dcd8a86863510a1686f9794e43009f535d00
arajanlat-fcdabas-csendespeter_a_1492493518.pdf (Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2017-04-18 07:31:58) fb0e8b1567ea7ddfbc80652baa8e832133ed67988efb82578794d0f2d09cecc9
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
arajanlat184fosmobillelatora_1492090963.pdf (Szerkesztés alatt, 899 Kb, 2017-04-13 15:42:43) 949a38fade7378e6eabebb7cfc9abc4b427495fba64e1e93ad2c4e0059e147bd
arajanlatelofuvesnagypalyavila_1492090980.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2017-04-13 15:43:00) 396772e15d8cd280c778e8353de4c2963bfc44c0e05a0e3d7bd726bc044562dc
arajanlatpalankstrandfocipalya_1492507951.pdf (Szerkesztés alatt, 263 Kb, 2017-04-18 11:32:31) 2e0f1559d5a07a33476337b2b72c316490aac3639c246ad30efdb623098756cf
arajanlatvedokorlat_1492507964.pdf (Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2017-04-18 11:32:44) f024189a15709731c3d8d97e95db33b271a943e5f01d167846f30e8c0454aa52
dabasse1evesgyepregeneraciokol_1492507979.pdf (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2017-04-18 11:32:59) ac5c23802e5ffafb7a428722ea7a0460566c8773650fa218fbf0baeee29d63e9
arajanlathordagyeumedicalkft_1491990548.pdf (Szerkesztés alatt, 184 Kb, 2017-04-12 11:49:08) f4a977b43865ce2c557d3ca5a79d017921dbd7f0a3f25b0c00d1cc49fb8e7c16
hunterst-1600_1492525379.pdf (Szerkesztés alatt, 867 Kb, 2017-04-18 16:22:59) 1fbaef33eca3d11ecb654cc393ede4338134fcde012dd83966c25fae63f3b5c1
hunterst-1600_fuvoka_1492525406.pdf (Szerkesztés alatt, 792 Kb, 2017-04-18 16:23:26) 057967da86b3145844f4313f2739b3f6942419d9071dc63246b1f7c93f0c0020
mnszivattyuadatlap_1492525427.pdf (Szerkesztés alatt, 575 Kb, 2017-04-18 16:23:47) ea6e424f6b1554d066ea9acc42de3ee8d7b43ad9ccd7cfdcb43b9999e29faf8b
mn40szivattyuarajanlat_1492525442.pdf (Szerkesztés alatt, 123 Kb, 2017-04-18 16:24:02) 3dc8b0f6106a54a2bcae097d56e6d003e02f37c6274a16ae2bfdac9052cd0558
arajanlatinformatikaieszkozokre_1492000798.pdf (Szerkesztés alatt, 915 Kb, 2017-04-12 14:39:58) 7057e59039c247ef0afefee8dfa2149bcfcd7f58e2b584957c5b9aec31ccfb63
upenergetika_1492696173.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2017-04-20 15:49:33) 0d5198fa04e76446e906f5b475865d0b9218db194b37cd27a209fd421909c10d
upkopont02_dabas_950_1_tetoterbe_1492696192.pdf (Szerkesztés alatt, 321 Kb, 2017-04-20 15:49:52) b2eccab148d98677c7626c91e05b1723a0bd85e885cfc6067a9ca5367864671f
upkozpon00_dabas_950_1_tetoterbe_1492696221.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2017-04-20 15:50:21) b04a87bf7e722607637a676012a07799ff2f14d9f065ec547bf7dba1ef19181c
upkozpont03_dabas_950_1_tetoterb_1492696240.pdf (Szerkesztés alatt, 288 Kb, 2017-04-20 15:50:40) 12e009ef6f6ee0226b9c4e884db212460043ed15b7d68632f2089e72ce174ee3
upkozpont04_dabas_950_1_tetoterb_1492696258.pdf (Szerkesztés alatt, 403 Kb, 2017-04-20 15:50:58) 896e05b99c30105873ff5beefe3e4da1f1257d0d5984c82fcff3a33465299090
upkozpont05_dabas_950_1_tetoterb_1492696272.pdf (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2017-04-20 15:51:12) b8362d4895adce80b7358955998edbf539ce36a3ce4e0370fcbcf0fc5fcef28a
upkozpont06_dabas_950_1_tetoterb_1492696287.pdf (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2017-04-20 15:51:27) 9c7cbf2fd18b9bd461836c7b8c3db4f17d0997613b480e098bb57569d590cc12
upkozpont07_dabas_950_1_tetoterb_1492696309.pdf (Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2017-04-20 15:51:49) 702a12164d38f02e5df5c15ef911e4ef0c081cd13955aacc435c35f4515843c9
upkozpont08_dabas_950_1_tetoterb_1492696329.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2017-04-20 15:52:09) f7877cd2e5273c79a3d3ca205fcfa462ef02fa0eb26278c731750a436e1cc6af
upkozpont09_dabas_950_1_tetoterb_1492696350.pdf (Szerkesztés alatt, 280 Kb, 2017-04-20 15:52:30) 253bc14a2917b0f26ac17f1f9f757f6c9ee31605f9aac4e5a4459870979dbcab
upkozpont10_dabas_950_1_tetoterb_1492696373.pdf (Szerkesztés alatt, 211 Kb, 2017-04-20 15:52:53) 49b8ac60f956243abd710e1877a318fc85fc73d986e7cafbfce53f2ee3bb1301
upkozpont11_dabas_950_1_tetoterb_1492696391.pdf (Szerkesztés alatt, 330 Kb, 2017-04-20 15:53:11) 4cfdbaf1f42a20a697a462eab6b9731234a625d15dc15fbb612a875816d3c10b
upkozpont12_dabas_950_1_tetoterb_1492696415.pdf (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2017-04-20 15:53:35) 4da4d7531f419f8ed5c38bd7490e6218b867fb4ac446e69c604d96d4552565cf
upkozpont13_dabas_950_1_tetoterb_1492696430.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2017-04-20 15:53:50) b48f50c8c8fd67497fa9af341c8743963f1a169137bb00e0505f9517b0e68a4a
upkozpont14_dabas_950_1_tetoterb_1492696448.pdf (Szerkesztés alatt, 170 Kb, 2017-04-20 15:54:08) c6a2b3bcb7ffe97b2d7f607dcb0ce7cce3555bd58e211ceb4ecf2bca31afdc03
upkozpontalairolap_fcdabasse_1492696469.pdf (Szerkesztés alatt, 265 Kb, 2017-04-20 15:54:29) bda88980917847b122e14d0755e8de66c3d5f3d92914b1dfca92c3bfa05e70a9
upkozpontelektromosmuszakileira_1492696490.pdf (Szerkesztés alatt, 561 Kb, 2017-04-20 15:54:50) 9a59ca5b61894fc856bc1136a62f1761a39fae0c1be74cd9ff293132ed09b2a8
upkozpontepittetoinyilatkozatfc_1492696508.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-04-20 15:55:08) 9ec7b3dcf8c808ccb260b650bdb60a5bc0ffd0bec6a69c062f9c74cc64083386
upkozpontgepeszetimuszakileiras_1492696527.pdf (Szerkesztés alatt, 147 Kb, 2017-04-20 15:55:27) e41b83dd24d27d43e44e2ad9f23f79c268f3b3cbce6d572222f81a2bf1e4932a
upkozpontkerelem_hatosaginyilatk_1492696550.pdf (Szerkesztés alatt, 232 Kb, 2017-04-20 15:55:50) d5f12fe346064040062e5da6e9dab553eed4f358ae03e9955c48e893dcc9a7b0
upkozponttartoszerkezetimuszaki_1492696587.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-20 15:56:27) 96d921c42a775a5550bf8905619a22a42c3aba08fe7692495d35094773f5472c
upkozponttuzvedelmitervfejezetf_1492696626.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-20 15:57:06) d6c10d4520b9c67d6ee426a13591664507d3fe20603284a3fc8a320094c05de9
upkozpont01_dabas_950_1_tetoterbe_1492696648.pdf (Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2017-04-20 15:57:28) a2d0ae7959be079d4f2776908a49235304c8c472629a1f8597a8cf208bc90ec4
csarnoke1m-foldszintialaprajz610x7_1492697886.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2017-04-20 16:18:06) 4c7a0776680ee50c84b71e2dc454a28d157253d1ccaff5cc29172a7df32a2b97
csarnoke2-a-ametszet297x520_146174_1492697899.pdf (Szerkesztés alatt, 332 Kb, 2017-04-20 16:18:19) 8c2c4fa4150ee8bc97ec2ec7b71c7a20c2b9013ba7fb6c0ce37aa6947904ef8f
csarnoke3-b-bmetszet297x690_146174_1492697919.pdf (Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2017-04-20 16:18:39) aa7d7f4588cc3c5e6f4377c585f1b9e9bc1ab1a2f187f97d6002e19a9843b0d9
csarnoke4-eszakkeletihomlokzat297x_1492697929.pdf (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2017-04-20 16:18:49) e62b05e41c51fe4a095487b5a0c354386008ce65c5200c338c9ea5239b5ebc14
csarnoke5-delkeletihomlokzat297x69_1492697939.pdf (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2017-04-20 16:18:59) 4af67dcbf3d56cd84c46cd9611adb4605edebaf18f8ebcba10a2cacd23831d7a
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