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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Dévaványai Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

DSE

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

490

A kérelmező jogállása

Amatőr

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya

Megyei I. osztály

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

Egyéb UP

Adószám

19976653-1-04

Bankszámlaszám

11733106-20010757-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás egyéb támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás egyéb 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

5510

Város

Dévaványa

Közterület neve

Sport

Közterület jellege

utca

Házszám

7

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

5510

Város

Dévaványa

Közterület neve

Hősök

Közterület jellege

tere

Házszám

1

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 349 46 88

Fax

Honlap

www.devavanyase.gportal.hu

E-mail cím

sportegyesuletdevavanya@gmail.com

E-mail cím

varadi_karoly@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve

Váradi Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 349 46 88
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Tóth Edit

E-mail cím

+36 70 589 04 59

sportegyesuletdevavanya@gmail.com

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése
Füzesgyarmati Városi
Sporttelep

2017-09-11 12:45

Ingatlan
típusa
Kicsi mf.p.

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)
5849
Füzesgyarmat
Pap Lajos
6

Helyrajzi
szám

Méret

45897

200

Használat
jogcíme
Bérelt

Igénybevétel
(óra / hó)
3

Bérleti díj
Ft/óra
10 000 Ft

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

5
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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

9,877 MFt

8,09 MFt

7 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,318 MFt

0,714 MFt

0,83 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

14,592 MFt

57,125 MFt

9,41 MFt

Egyéb támogatás

4,217 MFt

29,246 MFt

5,4 MFt

Összesen

30,004 MFt

95,175 MFt

22,64 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

5,1 MFt

9,831 MFt

8,81 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

12,157 MFt

6,858 MFt

4,13 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5,378 MFt

7,718 MFt

7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,472 MFt

2,034 MFt

2,5 MFt

Összesen

25,107 MFt

26,441 MFt

22,44 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

223 596 Ft

4 472 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

19 579 135 Ft

391 583 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

5 471 843 Ft

109 437 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

9 516 372 Ft

190 327 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 2016/17-es évben 3 nagypályás csapattal kezdtük el a bajnoki évet, felnőtt és U19-es korosztályú csapatunk a Békés megyei I. osztályban szerepel, míg U16-os korosztályú csapatunk a
Békés megyei Északi U16-os csoportban szerepel. Felnőtt csapatunk biztosan benn marad a Megye I osztályban. Elsődleges szempont csapatunknál a helyi kötődésű játékosok
szerepeltetése, illetve a fiatal játékosok beépítése. Csapatunknál ennek értelmében csak helyi kötődésű játékos szerepel, illetve van pár vidéki játékos is, szinte csak a Dévaványai
utánpótlásban nevelkedett játékosok játszanak. Jelenleg a csapatunk a 11. helyen áll a bajnokságban. Tél en sikerült 3 játékost igazolnunk, ebből 2 saját nevelésű, egy pedig gyomaendrődi.
Mind az U19-es , és mind az U16-os korosztálynál minél több fiatal helyi játékos szerepeltetése az elsődleges szempont, illetve a felnőtt csapat utánpótlásának megfelelő ellátása. U19
csapatunk jelenleg a Megye Kiemelt 11.helyen tartózkodik. U16 csapatunk a Megye Északi csoport 4. helyén áll. Szakmai munkáért Ugrai Csilla edző felel. Ezen korosztályban a játékosok
felkészítése a nagypályás labdarúgásra a cél, illetve minél több fiatal a Dévaványai labdarúgásba csábítása. További feladatunk az infrastruktúra fejlesztése a minél jobb minőségi munka
érdekében, illetve ellátni a szövetség által támasztott biztonsági követelményeknek való megfelelés. Céloknak megfelelően állítottuk össze edzéstervünket, amely télen 6 hetes felkészülésből,
és 4 edzőmérkőzésből ; ebből 3 szabadtérien, egy teremben játszott mérkőzésből állt. Illetve két teremtornán vett részt a csapatunk. A téli felkészülés során az edzőmérkőzések függvényében
heti 3 edzést tartottunk. Majd a bajokság során csak heti kettő alkalommal tudtunk gyakorlatokat tartani, mivel a játékosok munkahelyi és iskolai elfoglaltság miatt nem tudnak többször
rendelkezésünkre állni. Tavasszal a helyzetünk nem egyszerű, hiszen minden mérkőzést idegenben kell játszanunk. Megpróbálunk egy stabil védekezésből kontrajátékot játszani. Szakmai
munkáért Kovács Gyula edző a felelős. Fő hangsúly a kondicionális edzés mellett a csapatjáték minél nagyobb fokú kialakítása, ez az egyéni képzésen alapszik. Az U19-es csapatunknál a
szakmai feladatokat Bereczki Árpád látja el. U19-es csapatunknak heti kettő foglalkozást tart. Az edzéstervük ennek megfelelően hasonló, mint a felnőtt játékosoké, de számukra is biztosítunk
edzőmérkőzéseket a nyári, illetve a téli felkészülés során.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az elmúlt évben vásárolt és az idei évben tervezett nagy értékű pályakarbantartó gépek berendezések állagmegóvása és biztonsága érdekében szükségessé vált egy zárható raktárépület
építése. Amennyiben sikerült a TAO támogatást begyűjteni, úgy 2018.feruárjában tervezzük a kezdést, az időjárás függvényében. A munkálatoknak legkésőbb a támogatási időszak végéig be
kell fejeződniük.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt megvalósításánál időtartama: 2017.07.01-2018.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a sportfejlesztési programhoz mellékelt összefoglaló költségvetésben jelzett
dátumokhoz igazodik. Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése: 2017.07.01-2017.09.01. Sportfelszerelésekbeszerzése 2017.07.01-2017.09.01. Toborzás, igazolás, nevezés
2017.08.01-2018.06.30. Bajnokságban való részvétel 2017.08.01-2018.06.30. Tornák, kupák rendezése 2017.08.01-2018.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunkat a Magyar Labdarúgó Szövetség hosszú távú sportágfejlesztési stratégiája ismeretében, ahhoz illeszkedve készítettük el.Elsősorban a következő célkitűzésekhez
kívánunk csatlakozni: 4.1.1 Tömegbázis megteremtése: A helyi labdarúgás tömegbázisának növelése érdekében javítjuk kapcsolatainkat a helyi iskolákkal és a környező településekkel.
Tehetségkutatás a környező települések óvodáiban, iskoláiban, gyermekek integrálása és a labdarúgással való megismertetése, a sport megszerettetése a vonzáskörzetben. 4.1.2 Szabadidős
labdarúgás fejlesztése: Célunk a labdarúgás népszerűségének növelése a régióban, a már meglévő, lelkes szurkolói és támogatói bázis szélesítése, elégedettségük erősítése. 4.3.4 Az
utánpótlásban dolgozók erkölcsi megbecsülésen túl, kielégítő anyagi elismerésben részesítése. • Az egyesületben sportoló fiatalok folyamatos versenyeztetése a különböző korosztályos
bajnokságokban, tornákon. • Sporteszközök és felszerelések fejlesztése, vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára, Részletezve jelen programunkban ezen elemek a
következőképpen jelennek meg: Utánpótlás nevelési feladatok: Szakemberek díjazása: Az edzők, sportszakemberek erkölcsi megbecsülésén túl, anyagi elismerésben történő részesítése
elengedhetetlen a kitűzött célok eléréséhez. Hosszútávon mindenképpen cél az eredmények tekintetében történő díjazás. Szakemberképzés/tréning: Az edzők és játékosok közötti
kommunikáció, összhang, csapatkohézió, az edzéseken és versenyhelyzetben való hatékony együttműködés érdekében fejlesztő tréningeken való részvétel. Ennek érdekében mind a
szakemberek, mind pedig a játékosok szakmai és pszichés felkészítése szükséges. Az edzők és játékosok közötti kommunikáció, összhang, csapatkohézió, az edzéseken és
versenyhelyzetben való hatékony együttműködés érdekében fejlesztő tréningeken való részvételeket tervezünk. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése: A beszerezni kívánt sportszerek,
sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat összetartást, mind pedig az edzést és a felkészülést támogató alapvető erőforrások rendelkezésre állását célozzák. Ezen
eszközök és felszerelések beszerzésével a szülők által viselt költségek terhét kívánjuk csökkenteni. Színvonalasabb felkészülést tudtunk biztosítani sportolóinknak. A felszerelések
hozzásegítették a játékosokat a jobb eredmények eléréséhez. A körülmények minőségi és anyagi javulásától azt is várjuk, hogy lecsökken tehetséges játékosaink elvándorlása.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Célunk a sportegyesület folyamatos működésének biztosítása, 100 gyermekkel a sportszeretet, egészséges életmód megismertetése. A sportfejlesztési program pénzügyi fenntarthatósága:
Jelen programunk megvalósítását és pénzügyi fenntarthatóságát elsősorban a városi Önkormányzat és a térség vállalkozói segítik. Az önkormányzat támogatási forrása stabil hátteret biztosít
az egyesület működéséhez, de látványos fejlesztésekre nincs keret. A projekt pénzügyi fenntarthatóságát ezen felül az alábbi tényezők biztosítják: - az egyesület tagjai által fizetett tagdíjak, - a
szponzorok és egyéb magánszemélyek támogatásai, - TAO támogatások a környező vállalkozásoktól - a projekt keretében beszerzett eszközök és szolgáltatások A sportfejlesztési program
lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai, a várt előnyök és kockázatok megjelölése: Lehetséges társadalmi hatás, hogy az egyesület tevékenységének eredményeként a térségben élő
fiatalok egészségesebb életvitele megvalósul. A környező települések minőségi labdarúgó sportja javul, nálunk koncentrálódik. Csapataink létszámának növekedése, a nézőszám növelés
további anyagi fejlődést is jelenthet. A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember
foglalkoztatásával az egyesület jelentősen javíthatja utánpótlás-nevelő tevékenységét. A felnőtt csapat a környező települések nálunk fejlődő, játszó játékosaiból kerül ki. A megvalósuló
körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek
érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet. Tekintettel a helyi támogatókra (önkormányzat és a térség vállalkozói) a sikeres pályázat után a projektet sikeresen le tudjuk
vezényelni.
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Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

mosó-takarító

Kategória

Képesítés

Egyéb

Nem
releváns

Adózás
módja

Egyéb

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

40

12

30 640 Ft

6 067 Ft

440 484 Ft

40

12

30 640 Ft

6 067 Ft

440 484 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
216 888 Ft

2017-09-11 12:45

Ell. szerv. fiz. díj
2 236 Ft

Közreműködői díj
4 472 Ft

Teljes támogatás (Ft)
223 596 Ft

Önrész (Ft)
223 596 Ft

Elszámolandó összeg
444 956 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
447 192 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

traktor

db

1

11 052 810 Ft

11 052 810 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

1

3 223 260 Ft

3 223 260 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

1

4 086 225 Ft

4 086 225 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

1

2 259 711 Ft

2 259 711 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

1

5 558 409 Ft

5 558 409 Ft

Pályakarbantartó gép

kiegészítők, tartozékok

db

1

938 403 Ft

938 403 Ft

Pályakarbantartó gép

fűkasza

db

1

214 000 Ft

214 000 Ft

Pályakarbantartó gép

öntöző dob

db

2

25 000 Ft

50 000 Ft
27 382 818 Ft

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

Indoklás

traktor

JD 2036R Kompakt traktor Élőfüves pálya karbantartására

kiegészítők, tartozékok

RINK 1210 Szóróberendezés Élőfüves pálya karbantartására

kiegészítők, tartozékok

VERTI-SEED 1204 Vetőgép Élőfüves pálya karbantartására

kiegészítők, tartozékok

0030RA - MCS580H Fűgyűjtő Élőfüves pálya karbantartására

kiegészítők, tartozékok

VERTI-DRAIN 7215 Mélylevegőztető Élőfüves pálya karbantartására

kiegészítők, tartozékok

FOX 1400 Lengőkéses kasza Élőfüves pálya karbantartására

fűkasza

Élőfüves pálya karbantartására

öntöző dob

Élőfüves pálya karbantartására

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
18 991 760 Ft

Ell. szerv. fiz. díj
195 791 Ft

Közreműködői díj
391 583 Ft

Teljes támogatás (Ft)
19 579 135 Ft

Önrész (Ft)
8 391 058 Ft

Elszámolandó összeg
27 774 401 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
27 970 192 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

2017-09-11 12:45

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)

Egyéb
épület
építése

egyéb épület építése

2018-02-01

2018-06-30

2018-06-30

6 520 301 Ft

Pályainfrastr.
bőv.

egyéb

2018-02-01

2018-06-30

2018-06-30

1 132 462 Ft

7 652 763 Ft

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

Indoklás

egyéb épület építése

Az elmúlt ésvben vásárolt és az idei évben tervezett nagy értékű pályakarbantartó gépek berendezések állagmegóvása és biztonsága érdekében
szükségessé vált egy zárható raktárépület építése.

egyéb

Labdafogó háló készítés, telepítés Az előző pályázatban megvalósult centerpályánkat kímélni szeretnénk, csak mérkőzések végett akarjuk használni.
Saját forrásból edzőpályát valósítottunk meg, e pálya hatékony használatához van szükségünk labdafogó háló kialakítására, ahol a csapatonként /
U7, U9, U11, U13, U16, U19 csapatok /heti 3 edzésen tudjuk használni.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése
Kategória

Beruházás
megnevezése

Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne, helyrajzi
száma

Naturália

Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Egyéb épület
építése

egyéb épület építése

Egyéb

5510
Dévaványa
Sport u
7

901

m2

60

Saját

Pálya-infrastr.
bőv.

egyéb

Egyéb

5510
Dévaványa
Sport
7

901

Nem
releváns

1

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?
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.

5 307 687 Ft

54 718 Ft

109 437 Ft

5 471 843 Ft

2 345 076 Ft

7 762 200 Ft

7 816 918 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2017-09-11 12:45
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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

U9

Dévaványai SE U9

12

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U7

Dévaványai SE U7

10

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U19

DÉVAVÁNYAI SE U19

18

Egyéb bajnokság

Országos I. osztály

Aktív

U16

DÉVAVÁNYAI SE U16

18

Egyéb bajnokság

Országos I. osztály

Aktív

U13

Dévaványai SE U13

15

Bozsik Egyesületi Program

Bozsik Egyesületi Program

Aktív

U11

Dévaványai SE 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
422563

Versenyző neve
KOVÁCS ZOLTÁN

Átvevő sportszervezet
BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SPORT EGYESÜLET

Átigazolás időpontja
2016.08.25.

Tehetségbónusz
15%

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Versenyengedély szám

2017-09-11 12:45

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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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

2017-09-11 12:45
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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

2017-09-11 12:45

Versenyző neve
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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

U18

UP18

6

Női futsal UP bajnokság

Aktív

U16

UP16

6

Női futsal UP bajnokság

Aktív

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

2017-09-11 12:45

Versenyző neve
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve
DÉVAVÁNYAI SE U15

Létszám
0

Csapat szintje 16/17
Strandfoci

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Strandfoci

Státusz
Inaktív

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

2017-09-11 12:45

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 17/18

Megjegyzés

Státusz
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Férfi
Dévaványai SE U9 (N)

U9

12 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Dévaványai SE U7 (N)

U7

10 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

DÉVAVÁNYAI SE U19 (N)

U19

18 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

DÉVAVÁNYAI SE U16 (N)

U16

18 fő

Egyéb bajnokság

2 000 000 Ft

Dévaványai SE U13 (N)

U13

15 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

Dévaványai SE U11 (N)

U11

15 fő

Bozsik Egyesületi Program

500 000 Ft

KOVÁCS ZOLTÁN (N)

422563

2016.08.25.

Békéscsabai előre 1912 sport
egyesület

+ 15%

Támogatás összesen

6 000 000 Ft

Bónusz összesen

900 000 Ft (+ 15%)

Teljes elvi támogatás

6 900 000 Ft

Női futsal
UP18 (V)

U18

6 fő

Női futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

UP16 (V)

U16

6 fő

Női futsal UP bajnokság

2 000 000 Ft

Teljes elvi támogatás

4 000 000 Ft

Strandlabda
DÉVAVÁNYAI SE U15 (N)

U15

0 fő

Inaktív

Strandfoci
Teljes elvi támogatás

0 Ft

Férfi

6 900 000 Ft

Női futsal

4 000 000 Ft

16/17-ös csapatok korrekció

-1 160 000 Ft

Elvi támogatás

2017-09-11 12:45

9 740 000 Ft
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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

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 5x2 méter

db

2

12 500 Ft

25 000 Ft

Sporteszköz

kapuháló 7x2 méter

db

2

22 000 Ft

44 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

4

6 000 Ft

24 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

20

8 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet hosszú ujjú

db

10

15 500 Ft

155 000 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet rövid ujjú

db

10

15 500 Ft

155 000 Ft

Sportfelszerelés

edző póló

db

20

5 500 Ft

110 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő műfüves pályához

pár

6

13 000 Ft

78 000 Ft

Sportfelszerelés

cipő teremhez

pár

66

13 000 Ft

858 000 Ft

Sportfelszerelés

kapuskesztyű

pár

5

7 000 Ft

35 000 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

19

4 500 Ft

85 500 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

52

17 000 Ft

884 000 Ft

Sporteszköz

taktikai tábla

db

1

6 000 Ft

6 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzés mez

db

6

9 000 Ft

54 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzés nadrág

db

6

4 500 Ft

27 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

tapasz

csom

10

500 Ft

5 000 Ft

Gyógyszer

egészségügyi láda feltöltve

db

1

15 000 Ft

15 000 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)

Füzesgyarmat

Műfüves pálya

10 000 Ft

3

5

150 000 Ft

Dévaványa

Élőfüves pálya

12 500 Ft

2

2

50 000 Ft

2017/18 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Füzesgyarmat

A téli és őszi szezonban felkészülés céljából vesszük igénybe.

Dévaványa

augusztusban és szeptemberben használjuk ezt a pályát

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

2438

EKHO

60

12

51 000 Ft

10 200 Ft

734 400 Ft

Edző

724

EKHO

20

12

24 940 Ft

4 988 Ft

359 136 Ft

Edző

TANC1613-02468

EKHO

20

12

24 940 Ft

4 988 Ft

359 136 Ft

Edző

873

Egyéb

20

12

18 140 Ft

3 592 Ft

260 784 Ft

Egyéb

Intéző

Normál

160

12

150 000 Ft

33 000 Ft

2 196 000 Ft

2017-09-11 12:45
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2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Egyéb

Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)
technikai vezető

Adózás
módja
Normál

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

160

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

12

150 000 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
33 000 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
2 196 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása
Pozíció megnevezése

Indoklás

Intéző

A csapatok utazását, mérkőzések lebonyolítását, megszervezését segítő személy.

technikai vezető

Az edzők munkáját felügyeli és segíti

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

Oklevél beszerzés alatt

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

2438

UEFA B

U7

4

10

724

MLSZ D

U16

4

18

TANC1613-02468

MLSZ C

U18

4

12

873

MLSZ D

U19

4

18

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 860 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

20 000 Ft

Személyszállítási költségek

312 400 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

200 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

6 105 456 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

789 900 Ft

Összesen

10 288 256 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás
9 230 881 Ft

2017-09-11 12:45

Ell. szerv. fiz. díj
95 164 Ft

Közreműködői díj
190 327 Ft

Teljes támogatás (Ft)
9 516 372 Ft

Önrész (Ft)
1 057 375 Ft

Elszámolandó összeg
10 478 583 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
10 573 747 Ft

16 / 26

be/SFPHPM01-17087/2017/MLSZ
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

2017-09-11 12:45

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

2017-09-11 12:45

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

4 472 Ft

4 472 Ft

2 236 Ft

6 708 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

391 583 Ft

391 583 Ft

195 791 Ft

587 374 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

109 437 Ft

109 437 Ft

54 718 Ft

164 155 Ft

Utánpótlás-nevelés

190 327 Ft

190 327 Ft

95 164 Ft

285 491 Ft

Összesen

695 819 Ft

1 043 728 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását
alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását
alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását
alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása.

Utánpótlás-nevelés

- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetése, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását
alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása.
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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: Dévaványa, 2017. 09. 11.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Váradi Károly (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: Dévaványa, 2017. 09. 11.
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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 Váradi Károly (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Dévaványai Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Dévaványai 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: egyéb 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: egyéb 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: Dévaványa, 2017. 09. 11.

..........................................................
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:
2017-04-25 10:21:04
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:
2017-04-25 10:17:25
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:
2017-04-25 10:18:10
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 12:48:13
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-05-02 13:36:15

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-09-11 11:49:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-11 11:51:52
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: 3
Utolsó feltöltés:
2017-09-11 11:50:26
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-11 11:51:10
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:
2017-09-11 11:51:21
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-11 12:08:37
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-11 12:08:24
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-09-11 11:55:14
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2017-09-11 11:53:36

Kelt: Dévaványa, 2017. 09. 11.

2017-09-11 12:45
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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

4

4

0%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

1

4

300%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

1

1

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

1

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

18

18

0%

U18

fő

6

6

0%

U17

fő

0

0

0%

U16

fő

24

24

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%

2017-09-11 12:45
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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

216 888 Ft

2 236 Ft

4 472 Ft

223 596 Ft

223 596 Ft

444 956 Ft

447 192 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

24 299 447 Ft

250 509 Ft

501 020 Ft

25 050 978 Ft

10 736 134 Ft

35 536 601 Ft

35 787 110 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

18 991 760 Ft

195 791 Ft

391 583 Ft

19 579 135 Ft

8 391 058 Ft

27 774 401 Ft

27 970 192 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

5 307 687 Ft

54 718 Ft

109 437 Ft

5 471 843 Ft

2 345 076 Ft

7 762 200 Ft

7 816 918 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

9 230 881 Ft

95 164 Ft

190 327 Ft

9 516 372 Ft

1 057 375 Ft

10 478 583 Ft

10 573 747 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

33 747 216 Ft

347 909 Ft

695 819 Ft

34 790 946 Ft

12 017 105 Ft

46 460 140 Ft

46 808 049 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-09-11 12:45

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (33 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)
devavanya_alairasicimpeldany2017._1493108245.pdf (Szerkesztés alatt, 509 Kb, 2017-04-25 10:17:25) 2ea81033e0fa2470be1be9aa5885a4576a5bc7207775c3a72aa1e8f21a51292e
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is)
devavanya_beruhazas_1493721454.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Kb, 2017-05-02 12:37:34) 338ac0c55732d8a0123931778963ae3b459bbcd9dde9e7e9e9fca61d06487adf
finanszirozas_1505124517.pdf (Hiánypótlás melléklet, 98 Kb, 2017-09-11 12:08:37) b12591663157d764c37edd989e628b1fbe43df02e7b19ffc1fd4d94027c3c8cd
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
devavanya_beruhazas_1493721461.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Kb, 2017-05-02 12:37:41) 338ac0c55732d8a0123931778963ae3b459bbcd9dde9e7e9e9fca61d06487adf
beruhazaskihasznaltsaga_1505124504.pdf (Hiánypótlás melléklet, 107 Kb, 2017-09-11 12:08:24) ff80f399f8cc278b68df17672a3efb43aa7003e2f017e9f4e19a95cc5a50f478
Egyéb dokumentumok
tervlapok_1505123354.pdf (Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, 2017-09-11 11:49:14) 305cfcaf2108515d624aa5dd2b7d5cc7211439ebbb81d9c521483dc9560ffdbe
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozattao_1493724975.jpg (Szerkesztés alatt, 669 Kb, 2017-05-02 13:36:15) 2b06caa602a6f9ef6ce916507ba6d06c2089d68fa1c5fe15757fd7de4fa4e1ad
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól)
devavanya_kivonat-gyulaitorvenys_1493108464.pdf (Szerkesztés alatt, 957 Kb, 2017-04-25 10:21:04) b0047d32eee94eadbedaa95906b003f5076378e0f3826fc999546239234217e4
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
devavanya_igazgatasidij2017.05.02_1493722093.jpg (Szerkesztés alatt, 356 Kb, 2017-05-02 12:48:13) 4b1312e556c660fbf11c9cb3160133bcbd38720d219299cb466905e022965e44
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
devavanya_koztartozasmentesigazola_1493108290.pdf (Szerkesztés alatt, 461 Kb, 2017-04-25 10:18:10) 6f299b6cf88e1f6ae25a3dd8dbd275b696201512f6d0a442788b1fe8817db7b9
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozat_epitesiengedelykoteles_1493722524.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2017-05-02 12:55:24) 96b744b6ec3fbc5ea7e5058256d66f0e46a7f2b05795c9b4cd5ce8e8a3f46ad1
igazolas_201708210854_1505123481.pdf (Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2017-09-11 11:51:21) 5380fc3015301bc427e8f59625cd4702e6d2411103b298626375e8b7b289fd8a
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
nyilatkozat_epitesiengedelykoteles_1493722530.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2017-05-02 12:55:30) 96b744b6ec3fbc5ea7e5058256d66f0e46a7f2b05795c9b4cd5ce8e8a3f46ad1
igazolas_201708210854_1505123470.pdf (Hiánypótlás melléklet, 598 Kb, 2017-09-11 11:51:10) 5380fc3015301bc427e8f59625cd4702e6d2411103b298626375e8b7b289fd8a
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
devavanya_1493722559.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Kb, 2017-05-02 12:55:59) 338ac0c55732d8a0123931778963ae3b459bbcd9dde9e7e9e9fca61d06487adf
tulajdonosihozzajarulonyilatkozat_1505123512.pdf (Hiánypótlás melléklet, 605 Kb, 2017-09-11 11:51:52) 4a23e5f0de10f08ee3f723627f4c91f228aa3f1e6848aa1cc2372870d0ef741b
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
devavanya_1493722551.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Kb, 2017-05-02 12:55:51) 338ac0c55732d8a0123931778963ae3b459bbcd9dde9e7e9e9fca61d06487adf
tulajdonilap2017.06.28.hrsz.901_1505123425.pdf (Hiánypótlás melléklet, 487 Kb, 2017-09-11 11:50:25) 535158a84c5704e08f4c932203ca4a6a7004f2d83fb6c3dda9e20d82c58ee4ce
tulajdonilap2017.09.04.hrsz.908_1505123426.pdf (Hiánypótlás melléklet, 801 Kb, 2017-09-11 11:50:26) ea8a537c1b58c2bd74e281df64fd00efda56fad15414f8a81257db2c46e947ec
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és
egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
devavanya_ep_ktg_1493722416.pdf (Szerkesztés alatt, 423 Kb, 2017-05-02 12:53:36) a9b97c3d2ea451b12630064a43adbb6dd9276da940194df29fbb9de5fa03c42f
devavanya_ep_ktg_1493722416_1505123714.pdf (Hiánypótlás melléklet, 423 Kb, 2017-09-11 11:55:14) a9b97c3d2ea451b12630064a43adbb6dd9276da940194df29fbb9de5fa03c42f
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
devavanya_ep_rajz_1493722507.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2017-05-02 12:55:07) 305cfcaf2108515d624aa5dd2b7d5cc7211439ebbb81d9c521483dc9560ffdbe
devavanya_labdafogo_1493722853.pdf (Szerkesztés alatt, 109 Kb, 2017-05-02 13:00:53) 58e9428b3efa299c5cf74f1d53af1c154070910a07538980fa95461ce2e55ddf
0303partsmanualspinners1205121_1505123613.pdf (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2017-09-11 11:53:33) 2150a34792f4e000dcfb631ec44dc12e7c3fb29cddad07e1b3feb173fe2efdac
0321partsmanualrink12051210_1505123614.pdf (Hiánypótlás melléklet, 44 Kb, 2017-09-11 11:53:34) 27102f28ff869eb8fe769a923c9b83803628b195140203cde6ac9c66cb3256d6
0837partsmanualinfillkit12051_1505123614.pdf (Hiánypótlás melléklet, 225 Kb, 2017-09-11 11:53:34) 8d186cf5c541d59513f212f2e43cfcf850d37232601f8c5b544f7a18008b0530
0948manual12051210english_1505123614.pdf (Hiánypótlás melléklet, 204 Kb, 2017-09-11 11:53:34) fc8719ac75f770c7db0b0eb0d0b9417acbe47b266cb649043cbea1cf3aa2b9d8
0948manualvd7215english_1505123614.pdf (Hiánypótlás melléklet, 749 Kb, 2017-09-11 11:53:34) a7340c766c5ad2e8b307eb067c3ff5761f618066eea07b116c47b7a18a8401c8
0950manualverti-seed804-1204eng_1505123615.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-09-11 11:53:35) 7dfe97d96943cfd6207fb383696d173e5f27e30299b310e920bd8942a6a2b19e
1239partsmanualvd7215_1505123615.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2017-09-11 11:53:35) a793d92afacd0ca8ebdb4d0dff0791c5e785635a0141bd5d8dca377e3ac89cc1
arajanlatkitezrt.-1_1505123615.pdf (Hiánypótlás melléklet, 256 Kb, 2017-09-11 11:53:35) 52c6c6b4c691fa0b2f96bd6cbeba3b45f79a8b9d65c8b5c483df268a7cc7c127
sparepartsverti-seed1204_1505123616.pdf (Hiánypótlás melléklet, 601 Kb, 2017-09-11 11:53:36) 47cca4f43464205ce9731008befa735ab1eb303046276866249885861ee9a4f4
sparepartsverti-seed804_1505123616.pdf (Hiánypótlás melléklet, 655 Kb, 2017-09-11 11:53:36) 19726dddfbb1ff2839b51158fea5a89c49f3bc21aed400ae22fcc948d2b950fd
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