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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Berencs Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

Berencs Fc

Gazdálkodási formakód

521

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

Nincs visszaigénylés

Tárgyi ingatlan

Nincs visszaigénylés

Utánpótlás

Nem releváns

Képzés

Nem releváns

Tagsági azonosítószám

1156

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei III. oszt. v. alatta

Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

Nincs

Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Nincs

Adószám

18795268-1-15

Bankszámlaszám

11744034-20033356-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati és szponzori támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Önkormányzati és szponzori 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:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4525

Város

Rétközberencs

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

út

Házszám

33

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

4525

Város

Rétközberencs

Közterület neve

Fő

Közterület jellege

út

Házszám

33

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 20 203 90 95

Fax

+36 45 462 110

Honlap

www.retkozberencs.hu

E-mail cím

onkormanyzat@retkozberencs.hu

E-mail cím

zborait@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Zborai Tiborné

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 203 90 95
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Zborai Tiborné

Mobiltelefonszám

E-mail cím

+36 20 203 90 95

onkormanyzat@retkozberencs.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

Sportpálya

Nagy f.p.

4525
Rétközberencs
Fehértag út
9

514/2

24394
m2

Egyéb

25

0 Ft

12

Sportöltöző

Öltöző

4525
Rétközberencs
Fehértag út
9

514/2

90 m2

Egyéb

25

0 Ft

12
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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

1 MFt

1,1 MFt

0,373 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

0 MFt

0,036 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

9,945 MFt

Egyéb támogatás

1 MFt

0,3 MFt

4,046 MFt

Összesen

2 MFt

1,4 MFt

14,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,75 MFt

0,98 MFt

12,07 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,15 MFt

0,17 MFt

2,13 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,1 MFt

0,25 MFt

0,2 MFt

Összesen

1 MFt

1,4 MFt

14,4 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)

4 795 231 Ft

95 905 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

4 816 396 Ft

80 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

0 Ft

0 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
A Berencs Futball Club Sportegyesület 1995-ben alakult, majd 2014. jelentős változást hozott az új vezetőség és sportkoncepció felállításával. A csapat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
labdarúgó bajnokság III.osztályában szerepel, jelenleg 1 felnőtt csapattal. Egyre jobb eredményeket érünk el a bajnokságban, folyamatosan fejlődünk, célunk, hogy a következő szezonban
már a megyei II.osztályban versenyezzünk. Szeretnénk a közeljövőben egy utánpótlás csapatot is létrehozni, ehhez együttműködünk a helyi nevelési-oktatási intézményekkel, figyeljük a
tehetségeket. Ezek a fiatalok nem csak a mérkőzéseket látogatják, hanem szívesen és örömmel vesznek részt a felnőtt csapat edzésein, és bekapcsolódnak a helyi sportéletbe is. Az egyesület
tagjainak száma jelenleg 30 fő, amit még ebben az évben legalább 50%-al szeretnénk emelni. Állandó játékosaink száma 23 fő, melyet az ifi-csapat létrehozásával duplájára emelünk ebben az
évben. Szeretnénk a nőket is bevonni a községi sportéletbe. A vezetőség és tagjaink minden ellenszolgáltatás nélkül tartják fenn az egyesületet, szervezik a közösségi sportéletet. Jelenleg a
futball-mérkőzések, futballtornák, sportnapok látogatása az egyetlen szórakozási és közösségi program a faluban. Ezt szeretnénk kiszélesíteni még több sporttevékenység biztosításával, a
helyi lehetőségek teljes körű kiaknázásával, melyhez a TAO program kiváló lehetőséget nyújthat. Sajnos tornaterem híján (mely egyetlen egy sincs a községben) a felkészülések és
bajnokságok, különböző kupákon való részvétel, helyi sportesemények, gyermeksport egyetlen helyszíne a sportpálya. Mindezek miatt kérjük sportfejlesztési programunk elfogadását és
támogatását.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Egyesületünk nem rendelkezik saját ingatlannal. Rétközberencs Község Önkormányzata biztosítja ingyen és bérmentve - üzemeltetési szerződés alapján - a sportpályát és a hozzá tartozó
öltözőt. Nem csak az egyesület, hanem a helyi óvoda és iskola is ezt használja foglalkozásokhoz, testnevelés órákhoz, mindennapos testneveléshez. A község apraja-nagja is napi szinten
használhatja minden költségtérítés nélkül. A pálya állapota, minősége elfogadható, viszont az öltöző nagyon rossz állapotban van. Sajnos az önkormányzat jelenlegi gazdasági helyzete miatt
nincs lehetőség annak felújítására, bár több próbálkozás is történt pályázati forrás elérésére, sajnos eddig sikertelenül. Az önkormányzat támogatja, és nagy örömmel vette, hogy az egyesület
vállalja, sikeres Tao támogatás esetén, a felújítást. Így ebben az évben a belső felújítási munkák elvégzésére kerülne sor, majd a következő évben, újabb támogatás esetén, folytatnánk a külső
renoválással. Az épületben két öltöző helyiség és az ehhez tartozó vizesblokkok, WC-k, és egy szertár kerül kialakításra. A vizes helyiségek csempeburkolatot kapnak, valamint az alapvető
berendezési tárgyakat is biztosítanunk kell, ami most még hiányzik. A nyílászárók cseréjével, belső diszperziós festéssel, melegvíz ellátással, nő a sportolók komfortérzete, esztétikussá,
higiénikussá tesszük a használt helyiségeket. Át kell építeni az áramellátási rendszert is, hogy kikerüljük a balesetveszélyt. A jelenlegi kerítésrendszert is át kell alakítani, aminek egy része
lepusztult palakerítés és drótfonat. A biztonsági előírásoknak megfelelően, kiküszöbölve a balesetveszélyes helyzeteket, a már meglévő betonalapon, egy új kerítés kialakítása
elengedhetetlen. Ez fogja szolgálni a pálya és öltöző, valamint annak környezetének rongálástól, vandalizmustól való megóvását is. Ezzel biztosítjuk a felújítások, új eszközök, berendezések
megóvását, a szebb látványt. A munkálatok nagy részét társadalmi munkában, összefogva a helyi vállalkozókkal, szervezetekkel, lakossággal, valamint az önkormányzattal együttműködve
kívánjuk megvalósítani és megóvni (pl.Polgárőrség)

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Projektünk megvalósítása még a 2017/18-as bajnoki évad előtt megkezdődik. 2017.07.01-2017.08.31: A sportöltöző belső felújítása, berendezési tárgyak beszerzése. Ez fontos lenne, ahhoz,
hogy az augusztus végén induló bajnokság megkezdése zavartalan legyen. A támogatás csúszása esetén a kivitelezés legkésőbbi időpontja: 2018.03.31. 2017.09.01-2017.11.30: Biztonsági
kerítés kiépítése. 2017.07.01-2018.06.30:Sportszerek, eszközök, felszerelések beszerzése. 2017.07.01-2017.08.20: Toborzás, igazolások, nevezés. Pályakarbantartási, felkészülési,
biztonsági munkálatok. Felkészülési- és edző mérkőzések. 2017.08.20-2017.11.30:Őszi bajnokságban való részvétel, lehetőség szerint már utánpótlás csapattal együtt. 2018.03.012018.06.30: Részvétel a tavaszi bajnokságban. 2017.12.01-2018.02.28: Téli felkészülési edzések (Bérelt tornateremben), kispályás tornákon, kupákon való részvétel. 2018.05.01-2018.05.31:
Kis- és nagypályás gyermek- és felnőtt roma kupa szervezése és lebonyolítása a Rétközberencsi Sportpályán. Ezta térségben egyedülállóan több éve egyesületünk szervezi. 2018.06.15-30:
Sport- és egészségnap, Sportbál szervezése és megvalósítása. 2017.07.01-2018.06.30: Kapcsolattartás, együttműködés nevelési-oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, szülőkkel,
szponzorokkal, önkormányzattal, Roma Nemztiségi Önkormányzattal a projelt végrehajtása érdekében.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportegyesületünk most nyújtja be először sportfejlesztési programját. Célunk, hogy ez a szakszövetség stratégiájával összhangban legyen. Fontos számunkra ennek megvalósításához a helyi
infrastruktúra kiépítése, javítása, fejlesztése, megfelelő tárgyi eszközök beszerzése. Minden korosztály számára biztosítani kívánjuk a sportolás lehetőségét, az egészséges életmód, attitűd
kialakítását. Különösen az ifjúság és nők megszólításával, bevonásával, nem csak a helyi, hanem a környező sportéletbe való bekapcsolódást is. Növelnünk kell a felnőtt játékosok számát,
azok helyben tartását, biztosítani kell az utánpótlást, és a tehetséges fiatalok feljebbjutását. Egyre több alkalmat és lehetőséget kívánunk biztosítani az edzésekre, minél több sportprogramban,
versenyben való részvételre. Fő célunk bevonni a helyi nagy számú roma lakosságot, biztosítva az esélyegyenlőséget és a diszkriminációtól mentes sportéletet, akiknek talán ez az egyetlen
lehetőségük.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési program óriási lehetőség a mai gazdasági viszonyok között az olyan hátrányos helyzetű, kis lélekszámú, szegényebb régióba tartozó településeknek, mint Rétközberencs. A
helyi önkormányzat jelenleg az egyedüli támogató, de egyre inkább szükséges a szponzorok, helyi vállalkozók segítsége, és a TAO program ahhoz, hogy egyesületünk, így a helyi sportélet is
fenntarthatóvá váljon. A kis csapatok, egyesületek sem szünhetnek meg - bár erre támogatás nélkül nagy az esély - inkább még több lehetőséget kell teremteni arra, hogy bővüljenek, egyre
több tagot számláljanak. Biztosítanunk kell a jelenlegi fiatalság kimozdítását az inger-, és mozgássszegény környezetből. Lehetőséget kell teremtenünk megismerni a közösségi futballt, ki kell
alakítani a csapatszellemet, bizonyos készségeket és képességeket, fontos a vesenyszellem, az eredményesség utáni vágy felkeltése. A program jó társadalmi hatása lehet a fiatalok, lányok,
családok bevonása a futball és más sportok körforgásába, közös célok, értékrendek felállításával. Növekedhet a nézőszám is a pályák biztonságosabbá tételével, a környezet esztétikusabb
kialakításával. Bővülhet a szponzorok, támogatók száma, melyek plusz bevételi forrásokat teremtenek a minőségi futballhoz.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-12-04 17:05

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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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)

Informatikai beruházás

honlap készítés

db

1

72 000 Ft

72 000 Ft

Informatikai beruházás

számítógép, laptop

db

1

129 800 Ft

129 800 Ft

Informatikai beruházás

biztonsági kamera (kiépítés nélkül)

db

3

608 330 Ft

1 824 990 Ft

Sporteszköz

labda

db

12

8 000 Ft

96 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 3x2 méter

db

2

9 990 Ft

19 980 Ft

Sporteszköz

bója

szett

20

670 Ft

13 400 Ft

Sporteszköz

koordinációs karika

szett

24

550 Ft

13 200 Ft

Sporteszköz

leszúrható karó

db

20

1 900 Ft

38 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

1

5 000 Ft

5 000 Ft

Sporteszköz

stopperóra

db

1

6 500 Ft

6 500 Ft

Sportfelszerelés

cipő élőfüves pályához

pár

16

12 990 Ft

207 840 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú

db

16

5 500 Ft

88 000 Ft

Sportfelszerelés

utazómelegítő

db

16

11 000 Ft

176 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

csom

1

210 000 Ft

210 000 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

pár

16

2 990 Ft

47 840 Ft

Sportfelszerelés

jelölőmez

db

16

1 500 Ft

24 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

2

5 000 Ft

10 000 Ft

Sportfelszerelés

sportzokni

pár

16

999 Ft

15 984 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

16

2 990 Ft

47 840 Ft

Sportfelszerelés

szabadidő póló

db

16

2 200 Ft

35 200 Ft

Sportfelszerelés

hátizsák

db

16

4 500 Ft

72 000 Ft

Pályakarbantartó gép

fűnyírótraktor tartozékkal

db

1

600 000 Ft

600 000 Ft

Pályakarbantartó gép

pályavonalzó kocsi

db

1

10 000 Ft

10 000 Ft

Sportegészségügyi eszköz

egészségügyi láda feltöltve

db

1

7 684 Ft

7 684 Ft

Pályatartozék

szögletzászló

szett

1

22 000 Ft

22 000 Ft

Pályatartozék

cserepad (nem beépített)

db

2

650 000 Ft

1 300 000 Ft

Berendezési eszköz

öltöző szekrény

db

5

103 403 Ft

517 015 Ft

Berendezési eszköz

öltöző pad

db

5

36 000 Ft

180 000 Ft

Informatikai beruházás

honlap fejlesztés

db

1

78 000 Ft

78 000 Ft

Pályatartozék

labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül)

nm

1100

762 Ft

838 200 Ft
6 706 473 Ft

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

Indoklás

honlap készítés

A berencs Futball Club részére magyar nyelvű, egyedi külsejű bemutatkozó weboldal létrehozása előírás. Az összeg tartalmazza a domainbejegyzés
éves díját is 5 GB tárhellyel, valamint korlátlan számú e-mail postafiókot spam és vírusszűréssel.

számítógép, laptop

Egyesületünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MLSZ-től kapott 1 db használt laptopot 2015-ben, ez az egyetlen rendelkezésünkre álló gép, amit ki
kell cserélni az elhasználódás és kis teljesítmény miatt ahhoz, hogy az IFA és egyéb rendszereket ki tudjuk szolgálni. Az új eszköz memória
mennyisége 4 GB.

2017-12-04 17:05
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

biztonsági kamera (kiépítés nélkül)

A szépen felújított új öltöző, annak környezetének, a sportpályának, új kerítésnek a megóvásához, a rongálás, vandalizmus megelőzéséhez 3 db új,
nagyteljesítméníű, nagyfelbontású kamerát szeretnénk vásárolni, ami a már kiépített községi kamerarendszerhez tud csatlakozni. A dome kamerák
Hikvision DS-2DF7284-AP típusuak, mozgáskövető funkcióval.

labda

A mérkőzésekhez és edzésekhez 12 db új focilabda vásárlása elengedhetetlen.

kapuháló 3x2 méter

Az edzéseken és a kispályás tornákon gyakran használjuk a 3*2 méteres kapukat, melyek még nem rendelkeznek hálóval, így ebben az évben
legalább 2 db vásárlását tervezzük.

bója

A koordinációs képességek fejlesztése céljából 1 szett, 40 db-os bója szett szükséges.

koordinációs karika

A szem-láb kordinációjának finom összehangolásához,képességfejlesztéshez 2 szett, összesen 24 db koordinációs karika szükséges.

leszúrható karó

A 20 db leszúrható műanyag rúd az edzések fontos kelléke a mozgásügyesség fejlesztéséhez, támadó-védekező mozgás gyakorlásához.

taktikai tábla

Taktikai táblával eddig nem rendelkeztünk, 1db, 30*20 cm-es vásárlását tervezzük, mely a stratégiai, taktikai célok segítésén nélkülözhetetlen.

stopperóra

Az edzések megfelelő színvonalához 1 db 30 részidős stopperóra beszerzése.

cipő élőfüves pályához

Versenyeinket élőfüves pályákon játszuk, amihez minden játékosnak évente legalább 1 pár új cipőt kell biztosítanunk.

aláöltözet hosszú

16 db aláöltözetre van szükség, mivel a mérkőzések már márciusban megkezdődnek, és általában novemberben érnek véget, így az időjárási
körülményekhez egyre jobban kell alkalmazkodni.

utazómelegítő

Az versenyekre való utazáshoz, az egységes megjelenéshez 16 db Givova Tuta Matador melegítőt biztosítunk a játékosoknak.

mérkőzésgarnitúra

1 csomag, Givova Kit Vittoria mez csomag vásárlása elengedhetetlen a mérkőzéseken való játékhoz, mely tartalmazza a szükséges hosszú ujjú
mez+nadrágot, sportszárt, kapusgarnitúrát.

sípcsontvédő

Fontos sportfelszerelés a megfelelő minőségű sípcsontvédő, melyből 16 párat vásárolnánk.

jelölőmez

A jelölőmezeket a játékosok elsősorban az edzéseken tudják majd jól kihasználni.

kapuskesztyű

2 pár új kapuskesztyűre van szükség, mivel a nagy igénybevétel miatt azt gyakran cserélni, selejtezni kell.

sportzokni

A 16 pár új sportzoknit a játékosok az utazások alatt és az edzéseken is használhatják.

törölköző

Az edzések és mérkőzések utanázi zuhanyozásnál lesz használva.

szabadidő póló

A 16 db új szabadidő pólót a játékosok az utazó melegítő alatt és az edzéseken is használhatják.

hátizsák

A játékosok sportfelszereléséhez 16 db Givova Zaino Master hátitáskát kívánunk biztosítani.

fűnyírótraktor tartozékkal

A pálya rendszeres karbantartásához, nyírásához egy HUSQVARNA TS38 típusú fűnyírótraktort szeretnénk megvásárolni.

pályavonalzó kocsi

A pálya festéséhez szükséges 1 db új, pályafestő meszes kocsi.

egészségügyi láda feltöltve

Az esetleges balesetekhez szükséges egy feltöltött mentőláda beszerzése, mely egy 1. kategóriás, 30 fő ellátására alkalmas, MSZ 13553 szabvány
szerint készült.

szögletzászló

A meccsek biztonságos és minőségi kiszolgálásához szükséges egy új, 4 db-os flexibilis, hüvelyes szögletzászló beszerzése.

cserepad (nem beépített)

A jelenlegi 2 kispad több, mint 30 éve készült hullámlemezből, ami az éles szélek miatt balesetveszélyes és rettentő esztétikai állapotú. Ezért
szeretnénk 2 db új, 5 méteres, 10 fő elhelyezésére elegendő új, polikarbonát anyagú cserepadot.

öltöző szekrény

A jelenlegi öltöző berendezése nagyon hiányos, vagy elhasználódott bútorokból áll. A felújított egyik öltözőbe 5 db VIKTORY-3P, három egységes
sportöltöző bútor (szekrény) vásárlását tervezzük.

öltöző pad

A jelenlegi öltöző berendezése nagyon hiányos, vagy elhasználódott bútorokból áll. A felújított egyik öltözőbe 5 db öltözői, egyoldalas, 2 méteres pad
beszerzését tervezzük.

honlap fejlesztés

A létrehozott weboldal rendszeres kell karbantartani, frissíteni.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

Az élőfüves sportpályán a már meglévő, két kapu mögötti védőháló cserére szorul. Az új hálók magas minőségű UV stabil és időjárásálló polipropilén
anyagból készülnek, mennyisége 1100 nm.

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
4 651 374 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
47 952 Ft

Közreműködői díj
95 905 Ft

Teljes támogatás (Ft)
4 795 231 Ft

Önrész (Ft)
2 055 099 Ft

Elszámolandó összeg
6 802 378 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
6 850 330 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

2017-12-04 17:05

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)

Öltöző
felújítása

öltöző felújítása

2017-07-01

2017-08-31

2017-09-01

4 216 910 Ft

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás

2017-09-01

2017-11-30

2017-12-01

2 535 492 Ft

6 752 402 Ft

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

Indoklás

öltöző felújítása

A rétközberencsi 514/2 HRSZ kivett, 90 m2 alapterületű sportöltöző, mely az önkormányzat tulajdona, belső felújítását tervezzük ez évben. Az öltöző
1995-ben épült, azóta semmilyen felújítást nem kapott. Teljes felújításra szorulnak a nyílászárók, a vizesblokkok új padló és falburkolattal,
melegvízellátás kiépítésével, az áramellátási rendszer átalakításával. Szükséges még a belső falazat javítása, diszperziós falfestés, mázolási
munkálatok.

biztonsági beruházás

A rétközberencsi 514/2 HRSZ kivett sportöltöző és sportpálya önkormányzati ingatlanon 440 fm új 3D horganyzott kerítés kivitelezését tervezzük már
meglévő betonalapon. A jelenlegi karítés egy része pala, másik része drótkerítés, mindkettő baletveszélyes, rossz állapotú, cserére szorul. Az
anyagköltségen - horganyzott 3D tábla, zártszelvény oszlopok, lefogó kengyel - kívül munkadíjat nem számolunk, mivel azt társadalmi munkában és
az önkormányzattal együttműködve kívánjuk megvalósítani.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Öltöző felújítása

öltöző felújítása

Öltöző

4525
Rétközberencs
Fehértag út
9

514/2

m2

Biztonsági
beruházás

biztonsági beruházás

Nagy f.p.

4525
Rétközberencs
Fehértag út
9

514/2

Nem
releváns

Beruházás leíró
mennyiség
30

Használat
jogcíme

Megj.

Egyéb

Egyéb

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések
Ingatlan megnevezése

Indoklás

öltöző felújítása

A kivitelezés nem építési engedély köteles, melyről az építészi eljáró hatóság nyilatkozatát hiánypótlásban csatolom. Ugyanígy a tulajdonos,
Rétközberencs Község Önkormányzatának hozzájárulását is a felújításhoz, átalakításhoz szintén hiánypótlásban csatolom.

biztonsági beruházás

A kivitelezés nem építési engedély köteles, melyről az építészi eljáró hatóság nyilatkozatát hiánypótlásban csatolom. Ugyanígy a tulajdonos,
Rétközberencs Község Önkormányzatának hozzájárulását is a felújításhoz, átalakításhoz szintén hiánypótlásban csatolom.

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?
Nem

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.

4 688 232 Ft

48 164 Ft

80 000 Ft

4 816 396 Ft

2 064 170 Ft

6 832 402 Ft

6 880 566 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-12-04 17:05
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

2017-12-04 17:05
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 16/17

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz

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

2017-12-04 17:05
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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

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

2017-12-04 17:05
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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

2017-12-04 17:05

Versenyző neve
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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

2017-12-04 17:05

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)

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

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)

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)

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2017-12-04 17:05

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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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

2017-12-04 17:05

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

2017-12-04 17:05

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

95 905 Ft

95 905 Ft

47 952 Ft

143 857 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

80 000 Ft

96 561 Ft

48 164 Ft

128 164 Ft

Összesen

175 905 Ft

272 021 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a jogszabályoknak megfelelően,
úgy mint: a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása, a megvalósításhoz szükséges feladatok,
erőforrások meghatározása, költségvetési tervek összeállítása, költségek nyomon követése. Az átadott támogatások felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz,
előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a jogszabályoknak megfelelően,
úgy mint: a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása, a megvalósításhoz szükséges feladatok,
erőforrások meghatározása, költségvetési tervek összeállítása, költségek nyomon követése. Az átadott támogatások felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz,
előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása.

2017-12-04 17:05
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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: Rétközberencs, 2017. 12. 04.

2017-12-04 17:05
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Nyilatkozat 2
Alulírott Zborai Tiborné (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: Rétközberencs, 2017. 12. 04.
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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 Zborai Tiborné (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Berencs Futball Club (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője
büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Berencs Futball Club (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 és szponzori támogatás

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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: Rétközberencs, 2017. 12. 04.

..........................................................
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:
2017-04-30 20:25:54
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:
2017-04-30 20:26:26
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:
2017-04-30 20:26:59
Feltöltés / Megtekintés

(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2017-09-21 16:51:47
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 20:30:49

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 18:51:53
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-30 20:31:45
Feltöltés / Megtekintés

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:
2017-04-30 20:32:20
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-21 16:42:44
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: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-21 15:26:45
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 20:41:00
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 21:16:47
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: 10
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 18:59:20
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 19:00:46

Kelt: Rétközberencs, 2017. 12. 04.
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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

1

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

0

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

2

2

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

0

0

0%

U15

fő

0

0

0

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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

9 339 606 Ft

96 116 Ft

175 905 Ft

9 611 627 Ft

4 119 269 Ft

13 634 780 Ft

13 730 896 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 651 374 Ft

47 952 Ft

95 905 Ft

4 795 231 Ft

2 055 099 Ft

6 802 378 Ft

6 850 330 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

4 688 232 Ft

48 164 Ft

80 000 Ft

4 816 396 Ft

2 064 170 Ft

6 832 402 Ft

6 880 566 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

9 339 606 Ft

96 116 Ft

175 905 Ft

9 611 627 Ft

4 119 269 Ft

13 634 780 Ft

13 730 896 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
15 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (30 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_1493576786.pdf (Szerkesztés alatt, 332 Kb, 2017-04-30 20:26:26) ce36c579b9dab413a3594e96fc2a7742a98a52667bd4ca40951f3d17a22cffac
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
beruhazasfinanszirozasiterveesf_1493750460.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 20:41:00) 7d7226645cc645a19d6e9538cf205163a2713ee5c9e4717690e03193dc012f91
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
hasznositaseskihasznaltsag_1493752607.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 21:16:47) 1f09c9514d41b01036f84f8c407d715ddb5d22acaf909e963e738ac43e540845
Egyéb dokumentumok
oltozoalaprajz_1493743913.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 18:51:53) daf46fbb7b64c331f8d9135e95f4cda0935245bfe72b045c4b10796d76877799
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1493577049.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-30 20:30:49) a31d8366e061108b89e2d8ca4eab2e078b7def61c35e4b4121d76538c0c7161d
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
birosagikivonat_1493576754.pdf (Szerkesztés alatt, 545 Kb, 2017-04-30 20:25:54) 3c48eeabd07631432e2e3f1b2250b0cdf8c789d173ad498b55e63ce28c959a8d
(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
fizetendoigazgatasiszolgaltatasi_1493576835.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2017-04-30 20:27:15) 0307ab0c2e889656ceb11af4ee1c96c25fa2f149fbac1907ef3c4eccd6894412
igazgatasi-szolgaltatasidij_1506000435.jpg (Hiánypótlás melléklet, 590 Kb, 2017-09-21 15:27:15) 3cf41ef39da18a11d124f2d6a68e8be834e3b9f7ac4d9f99648fa72d2bf2b623
igazgatasiszolgaltatasidij_1506005507.jpg (Hiánypótlás, 599 Kb, 2017-09-21 16:51:47) c27fe84feecba38e688cff210dda61bd69e741005b6452a15dc8efdc8e70d26d
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
navadoigazolas_1493576819.pdf (Szerkesztés alatt, 308 Kb, 2017-04-30 20:26:59) 40f74886206db6f2ba318234c52d5904730fe80aa5435c696b4c6dfc84725ab6
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
onkormanyzatnyilatkozata_1493746858.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 19:40:58) 8fb743aceb19b0257d33a4a5641d920e6d53698e1980409947e3c4c5c12de735
epiteszhatosaginyilatkozat_1506000405.jpg (Hiánypótlás melléklet, 982 Kb, 2017-09-21 15:26:45) 45f9ba81479174e22b8aa7decb2bb230dcd6a245a6891bc5d71ffd066c2184f3
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
onkormanyzatnyilatkozata_1493746747.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 19:39:07) 8fb743aceb19b0257d33a4a5641d920e6d53698e1980409947e3c4c5c12de735
epiteszhatosaginyilatkozat_1506004964.jpg (Hiánypótlás, 982 Kb, 2017-09-21 16:42:44) 45f9ba81479174e22b8aa7decb2bb230dcd6a245a6891bc5d71ffd066c2184f3
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
uzemeltetesiszerzodes_1493577105.pdf (Szerkesztés alatt, 650 Kb, 2017-04-30 20:31:45) 1427f98ad39fb72786b905f3190bd52a5f68b90cc3b83a4008eb46e882cf4b9f
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
sportpalyaesoltozotulajdonilap_1493577140.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2017-04-30 20:32:20) 1b5b4056bd4f4b5496183b9c6f709e17466d7aa26029b3fec7b4b0b3ec0d66ed
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
kozremukodoikoltsegarajanlat_1493744348.pdf (Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2017-05-02 18:59:08) 78685d0a35e02bc7d7124dd05a9316cba2e541789c4a0c2412a2200d9bb31f26
laptoparajanlat_1493744360.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2017-05-02 18:59:20) 8c8ad9c460be1ecebf1553dc075bb23cdd5d3551166629e0135b4db07edb3c32
arajanlatesmuszaki-kerites_1493743987.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-02 18:53:07) afd0d96243f948eb0606618df13f0016841bd95009e2a752402dcbfb290e3868
arajanlatesmuszakileirasoltozo_1493744070.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 18:54:30) 7b315fb905a62d3aef7bc26486e921083c5c269fbcd02483b571eb5f19104463
arajanlatfunyirotraktor_1493744093.pdf (Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2017-05-02 18:54:53) d61ca88601a8874f90580818701bd7ca2f3e08f911fcc86ed39466c27976037e
arajanlatmentolada_1493744116.pdf (Szerkesztés alatt, 144 Kb, 2017-05-02 18:55:16) dc874af0b6a893d81218616b3e0c1f5a8c23a7926a0f2b476164d4275d12674e
arajanlattargyieszkoz1_1493744159.pdf (Szerkesztés alatt, 779 Kb, 2017-05-02 18:55:59) 7562e9066756c4ede377c4a22bf5a6317aea5e3063f8c949c4cdc86bd34399f6
arajanlattargyieszkoz2_1493744206.pdf (Szerkesztés alatt, 625 Kb, 2017-05-02 18:56:46) 5d4e9d09ef17bbe175db83bc7ef8402c0348e4b0f430e22566bd4e87302b5af4
arajanlatweboldalkialakitasesfe_1493744245.jpg (Szerkesztés alatt, 759 Kb, 2017-05-02 18:57:25) d5c166c483b1be71fcb869d7b5e8d73b553bbb6a77a5c33bb420a99ce4814496
biztonsagikameraarajanlatesmusz_1493744312.pdf (Szerkesztés alatt, 861 Kb, 2017-05-02 18:58:32) dfd1c8540f4bd1ee45c97c26fc9f00d3466803cba0fe52fc35f32bfc3962f2ec
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
biztonsagikameraarajanlatesmusz_1493744446.pdf (Szerkesztés alatt, 861 Kb, 2017-05-02 19:00:46) dfd1c8540f4bd1ee45c97c26fc9f00d3466803cba0fe52fc35f32bfc3962f2ec
arajanlatesmuszakileirasoltozo_1493743624.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 18:47:04) 7b315fb905a62d3aef7bc26486e921083c5c269fbcd02483b571eb5f19104463
muszakileirascserepad_1493743707.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 18:48:27) 9653c4c0bfaaca39ede8c49594f59c8ccb44c6f641b85d1d4f5396454d9c66ef
arajanlatesmuszaki-kerites_1493743809.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2017-05-02 18:50:09) afd0d96243f948eb0606618df13f0016841bd95009e2a752402dcbfb290e3868
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