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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Pilisszentkereszti Lendület SC

A kérelmező szervezet rövidített neve

PILE SC

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

1352

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Megyei II. osztály

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18675689-1-13

Bankszámlaszám

65700110-10824188-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2098

Helység

Pilisszentkereszt

Út / utca

Forrás utca

Házszám

7

Irányítószám

2098

Helység

Pilisszentkereszt

Út / utca

Forrás utca

Házszám

7

Telefon

+36 30 610 72 39

Fax

0

Honlap

www.pilesc.hu

E-mail cím

csabanna@freemail.hu

E-mail cím

csabanna@freemail.hu

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

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Zsarnóci Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 610 72 39

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Zsarnóci Csaba

Mobiltelefonszám
+36 30 610 72 39

E-mail cím
csabanna@freemail.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Pilisszántó
Sportegyesület

2095
Pilisszánt
ó
Kossuth
Lajos
utca
92

A két falu együttesen tud csak kellő létszámú utánpótláscsapatokat kiállítani, így körvonalazódik egy együttműködés, melynek első
eleme, hogy a 2014/15-ös idényben a két felnőtt játékosállományt PILE-Szántó név alatt a PILE keretei között egyesítettük, és így
indítottunk két csapatot a megyei bajnokságban.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

0,6 MFt

0,1 MFt

4 MFt

Állami támogatás

0,2 MFt

0,2 MFt

2,1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,8 MFt

0,6 MFt

0,8 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1 MFt

9,6 MFt

3,5 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

2,6 MFt

10,5 MFt

10,4 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,2 MFt

0,5 MFt

1 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,7 MFt

0,8 MFt

8 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0,9 MFt

1,4 MFt

5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0,2 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

2 MFt

2,7 MFt

14 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

0,2 MFt

1,4 MFt

1,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 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)

1 762 336 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

1 522 099 Ft

0 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünk labdarúgó szakosztálya az előző években jelentős összegben nyert TAO-támogatást tárgyi eszköz beruházásra. A beruházásokat a következő
hetekben valósítjuk meg, melyek tartalma a teljesség igénye nélkül: az öltözőépület legszükségesebb felújítási munkái (tetőjavítás, festés, radiátorok), a pálya körüli
korlátok, labdafogó hálók, padok megújítása, festése, a pálya gyepének felújítása (talajlazítás, felülvetés, gyomirtózás, tápanyag-visszapótlás), öntözőrendszer
kiépítése, edzésszintű pályavilágítás kiépítése. Ezen fejlesztések lehetővé fogják tenni, hogy azokban az időszakokban is tudjuk használni a pályát, amikor korán
sötétedik (október-március), illetve a létesítmény kulturáltabb körülmények között tudja fogadni a játékosokat. A pálya körüli tartozékok felújítása, az öntözőrendszer
egyrészt védeni fogja a felújított gyepet az időjárás viszontagságaitól (pl. aszály) és az esetleges illetéktelen behatolóktól, másrészt méltóbb körülményeket biztosít a
szurkolók számára is. Felnőtt csapatunk a 2013/14-es szezonban feljutott a Pest megyei II. osztályba. Ezután megállapodtunk a Pilisszántó Sportegyesülettel, hogy
közösen, PILE-Szántó név alatt egyesítjük felnőtt játékosállományainkat, és így két csapatot indítunk (Megye II., illetve III. osztályban) a 2014/15-ös idényben.
Egyelőre jelentős sikereink nincsenek, de az első évben az összeszokás a lényeges. Két ekkora méretű falunak a labdarúgásban mindenképpen együtt kell
működnie, mert az utánpótlás egyes korosztályos csapatait nem tudnánk önállóan kiállítani. Jelenleg közel 50 gyermek futballozik a PILE színeiben, ami egy olyan
településen, ahol a helyi általános iskolába összesen 100-120 gyermek jár, hatalmas eredménynek tekinthető. Létszámot jelentősen ezekben a korosztályokban (U7U9-U11-U13) nem fogunk tudni bővíteni, de felmenő rendszerben a pilisszántói egyesülettel közösen fogjuk tudni egyesíteni erőinket (U15-ös korosztálytól kezdve
egyik faluban sem biztosított önállóan kellő létszámú focizó gyermek).

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ingatlan beruházást nem tervezünk.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímen 2015-16 során kívánjuk az előző évhez és 2015-höz hasonlóan a korábban a szülőkre háruló terheket csökkenteni.
Szintén célunk, hogy a különböző, közvetlenül a gyermekeknek szánt felszerelésekkel és étkezési lehetőségekkel a gyermekek egyesülethez, sportközösséghez való
kötödését növelhetjük. A két tárgyi eszköz, melyek beszerzését tervezzük, szintén fontos lenne annak érdekében, hogy a bővülő létszámú csapatainkat (felnőtteketgyermekeket beleértve) szállítani tudjuk (mikrobusz), illetve a felújított pályánkat kellően tudjuk ápolni (fűnyíró-traktor). Annak érdekében, hogy a gyermekeket
bármely éppen ráérő szülő vagy edző tudja szállítani normál B kategóriás jogosítvánnyal, 9 személyes használt mikrobusz vásárlását tervezzük. A füvet a
Polgármesteri Hivatal munkatársai tartják rendben a futballpályát egy, csak erre a célra használt, már többször teljes körűen felújított, ám erősen a leromlott állapotú
fűnyírótraktorral. A karbantartási költségeket az önkormányzat fedezi és fedezni fogja a jövőben is, ám a jelenlegi gép karbantartása már túlságosan költségessé vált
(nincs arányban sem a gép értékével, sem a karbantartással elérhető hasznos élettartam növelésével). Mind a mikrobusz, mind a traktor beszerzését 2016 tavaszára
tervezzük, mert a 2016-os költségvetés terhére tudja majd az önkormányzat az önrész finanszírozását vállalni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk igyekszik a labdarúgás helyi létesítményeit (amatőr szintű igényekhez mérten) oly módon fejleszteni, szinten tartani, hogy hosszú távon tudja szolgálni
településünkön a tömegsport-jellegű futballt, hiszen fő célunk az MLSZ céljaival összhangban, hogy a tömegbázist növeljük. Amennyiben sportolóink között kiemelt
tehetséget fedezünk fel, akkor családja szándékainak és lehetőségeinek megfelelően segíteni fogjuk abban, hogy karrierjét valamelyik környékbeli tehetséggondozó
központban folytathassa. Eddigi sportfejlesztési programjaink célja egyrészt létesítményeink állapotának javítása volt, másrészt a gyermekek számára olyan
sportfelszerelések biztosítása volt, amelyek segítségével hatékonyabb edzésmunkát tudunk végezni, és még erősebb kötődés alakul ki bennük a sport iránt.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az egyesület eddigi tevékenységének szerves folytatásához, vagyis a településünkön élő, tanuló gyermekek, fiatalok minél szélesebb körének szabadidejét
szeretnénk lekötni annak érdekében, hogy energiáikat olyan tevékenységben, a sportban éljék ki, ami adott esetben a) iskolai (később munkahelyi) teljesítményüket
is növelheti, b) káros szenvedélyek iránti vonzódásukat csökkentheti, illetve c) a település közösségéhez való erősebb kötődés kialakulását elősegítheti. Gazdasági
szempontból az egyesületet minden szempontból segítő önkormányzat erőforrásait kímélheti az új traktor üzemeltetése, melynek karbantartása az első években
messze nem lesz olyan költséges, mint a jelenlegi gép működőképes állapotban tartása. Fontos tudni, hogy a futballpályához kapcsolódó rezsiköltségeket (víz,
csatorna, áram) teljes körűen az önkormányzat állja. A mikrobusz üzemeltetési költségeit is bizonyára részben a település vállalja majd magára. A kisbusz fajlagos
fogyasztása alacsonyabb, mint a személygépkocsival történő személyszállításé, így az egyesület jelentős költségeket tudna megtakarítani. A program
megvalósulásában időbeli csúszás kockázatával, illetve más kockázattal sem számolunk. A kérdéses tárgyi eszközök beszerzése nem különösebben bonyolult,
előzetes felméréseink szerint a pályázatban szereplő áron jelentős választék áll a piacon rendelkezésre.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-08-31 07:08

5 / 25

be/SFPMOD01-08279/2015/MLSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz (9 fős)

db

0

2 000 000
Ft

0 Ft

Pályakarbantartó
gépek

Fűnyíró traktor és tartozékai

db

1

1 500 000
Ft

1 500 000 Ft

Honlap

Honlapfejlesztés

db

1

140 000
Ft

140 000 Ft

Pályakarbantartó
gépek

Fűnyíró

db

1

145 000
Ft

145 000 Ft

Pályakarbantartó
gépek

Fűkasza

db

1

209 000
Ft

209 000 Ft

Pályakarbantartó
gépek

Pályavonalazó

db

1

42 000 Ft

42 000 Ft

Pályatartozék

Nagyméretű hordozható kapu

db

1

280 000
Ft

280 000 Ft

Pályatartozék

Kapuháló

pár

2

30 000 Ft

60 000 Ft

Pályatartozék

Labdafogó háló

db

2

42 500 Ft

85 000 Ft

Öltözőfelszerelés

Hősugárzó

db

3

13 000 Ft

39 000 Ft
2 500 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Mikrobusz (9 fős)

Racionális megfontolások alapján átmenetileg elhalasztjuk a mikrobusz beszerzését, és a felszabaduló összeget egyéb, jobb
minőségű, pillanatnyilag fontosabb eszközök beszerzését hajtjuk végre.

Fűnyíró traktor és tartozékai

Az önkormányzat által üzemeltetett, és kizárólag a futballpálya gyepének nyírására használt traktor karbantartása jelentős
összegeket emészt fel, már nem fizetődik ki. Az egyes nagyjavítások már nem növelik olyan arányban a már nulla könyv szerinti
értéken nyilvántartott traktor hasznos élettartamát, hogy érdemes legyen tovább fenntartani (vélhetőleg a gép a jelen szezont
(2015 őszig bezárólag) ki tudja szolgálni). A felújított gyepet érdemes lenne olyan géppel ápolni, ami a lehető legkevesebb kárt
teszi abban. Tartozékként olyan eszközöket tervezünk vásárolni, melyekkel a traktort nemcsak fűnyírásra, hanem a gyep
ápolására is tudjuk használni.

Honlapfejlesztés

Jelenleg a honlapunk nehezen áttekinthető, így nem tudunk maradéktalanul megfelelni a sportfejlesztési programokkal
kapcsolatos közzétételi kötelezettségeinknek a (igen körülményes megtalálni ezeket a dokumentumokat), ezt szeretnénk
honlapfejlesztéssel áttekinthetővé tenni.

Fűnyíró

A fűnyíró traktor méreteinél fogva a pálya nem minden részét tudja lenyírni, ezért szükségünk van egy kézzel manőverezhető
fűnyíróra a traktor kiegészítéseként.

Fűkasza

A futballpálya környékének (a mérkőzésekre kilátogató nézők rendelkezésére álló lelátók és padok, a pályáról az öltözőig vezető
út, a pályát körbevevő korlát melletti területek, valamint az öltöző melletti kisméretű betonos sportpálya környéke) ápolása
nemcsak feladatunk, hanem érdekünk is, hiszen mind a gyerekek, mind a szülők és a szurkolók szívesebben látogatják a
futballpályát, ha annak környezete is rendezett.

Pályavonalazó

A jelenleg használt vonalazó eszköz igen hosszú múltra tekint vissza, folyamatosan felújításra szorul, pontatlanul végzi a
munkáját, és a vonalazás igen hosszú időt vesz igénybe vele.

Nagyméretű hordozható kapu

A felnőtt edzések nagyobb hatékonysága és eredményessége érdekében szeretnénk egy mozgatható nagyméretű alumínium
kaput vásárolni, amivel a pálya egy részének lekerítésével egymás elleni játékot lehet imitálni akkor is, ha nincs az adott edzésen
22 fő jelen.

Kapuháló

A három kapuhoz (két rögzített, egy mobil) szükségünk van új hálókra (egy háló tartalékként szolgál majd).
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Labdafogó háló

A 2015-ben a kapuk mögé kifeszített új labdafogó hálók sajnos nem örök életűek, a napsütés és az időjárás egyéb
viszontagságai tönkreteszik őket. Ezek jövőbeni pótlására szeretnénk tartalék hálókat vásárolni.

Hősugárzó

A 2014/15-ös sportfejlesztési programunkból annak módosítása során töröltük a hősugárzókat. A hazai, a vendég és a bírói
öltöző komfortfokozatát jelentősen emelné, ha a kora tavaszi, késő őszi mérkőzések, edzések idején meleg öltöző fogadná a
játékosokat.

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 744 713 Ft

17 623 Ft

0 Ft

1 762 336 Ft

755 287 Ft

2 500 000 Ft

2 517 623 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2015/16 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

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

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

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-08-31 07:08
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

U11

Bozsik egyesületi U11

13

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U13

Bozsik egyesületi U13

10

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U7

Bozsik egyesületi U7

13

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

U9

Bozsik egyesületi U9

11

Bozsik egyesületi

Bozsik egyesületi

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2016-08-31 07:08

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2016-08-31 07:08

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2016-08-31 07:08

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2016-08-31 07:08

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2016-08-31 07:08

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

Edzőlabda

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Sporteszköz

Kapuháló

pár

4

20 000 Ft

80 000 Ft

Sportfelszerelés

Megkülönböztető mez

db

10

1 500 Ft

15 000 Ft

Sportfelszerelés

Sporttáska

db

0

6 500 Ft

0 Ft

Sporteszköz

5X2m-es mobil alu kapu

db

2

127 000 Ft

254 000 Ft

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

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Bérleti díj / óra (Ft)

Igénybevett órák száma / hó

Hónapok száma

Bérleti díj összesen (Ft)

Közösségi Ház nagyterme

Egyéb

1 270 Ft

19

8

193 040 Ft

Dorogi Városi Sportcsarnok

Sportcsarnok

9 210 Ft

3

5

138 150 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Közösségi
Ház
nagyterme

Településünkön nincs sportcsarnok, két lehetőség van az hideg időszakokban az edzésekre. Egyrészt az iskola zsibongója (kb. 9*9 m-es terem,
melynek középső vonalában két födémtartó oszlop áll), melyet a kisebb gyermekek használnak térítésmentesen (a KLIKK-kel kötött írásos
megállapodásunk szerint cserében az egyesületünk tagjai kifestik a helyiséget). Másik termünk a Közösségi Ház nagyterme, amelyben szivacs
teremlabdát tudunk használni, és amelyet térítés ellenében kapunk meg a fenntartótól. Ez is csak némileg nagyobb, mint a zsibongó, ám nem
szabdalják oszlopok.

Dorogi Városi
Sportcsarnok

A Dorogi Városi Sportcsarnok elérhetőbbnek bizonyul, mint a pomázi, és távolságban is hasonló.

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Edző

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)
HU-2560

Adózás
módja

Normál

Szerződés
szerinti havi
óraszám
80

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma
10

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

60 000 Ft

16 800 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
768 000 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

HU-2560

UEFA B

U7

2

13

HU-2560

UEFA B

U9

2

11

HU-2560

UEFA B

U11

2

13

HU-2560

UEFA B

U13

3

10

2016-08-31 07:08
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

389 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

66 700 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

331 190 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

121 110 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

768 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

1 676 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 506 878 Ft

15 221 Ft

0 Ft

1 522 099 Ft

169 122 Ft

1 676 000 Ft

1 691 221 Ft

2016-08-31 07:08
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-08-31 07:08
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-08-31 07:08
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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
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2016-08-31 07:08

Feladat leírása
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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: Pilisszentkereszt, 2016. 08. 31.

2016-08-31 07:08
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Nyilatkozat 2
Alulírott Zsarnóci Csaba (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os 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: Pilisszentkereszt, 2016. 08. 31.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-06-22 12:34:22
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:
2015-04-30 21:38:51
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-31 06:44:53
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-05-31 06:52:47
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
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: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-30 14:56:02
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-06-22 12:39:10

Kelt: Pilisszentkereszt, 2016. 08. 31.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

Licence-szel rendelkező
edzők száma

fő

Edzőtáborok száma

db

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

Keressük az utódot

2

1

-50%

2

1

-50%

0

0

0%

db

1

1

0%

m2

1

1

0%

A pályafelújítás miatt 2016 júliusában lesz
a következő edzőtábor

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

1 744 713 Ft

17 623 Ft

0 Ft

1 762 336 Ft

755 287 Ft

2 500 000 Ft

2 517 623 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 744 713 Ft

17 623 Ft

0 Ft

1 762 336 Ft

755 287 Ft

2 500 000 Ft

2 517 623 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 506 878 Ft

15 221 Ft

0 Ft

1 522 099 Ft

169 122 Ft

1 676 000 Ft

1 691 221 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

3 251 591 Ft

32 844 Ft

0 Ft

3 284 435 Ft

924 409 Ft

4 176 000 Ft

4 208 844 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (13 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)
kozj_1430422731.pdf (Szerkesztés alatt, 339 Kb, 2015-04-30 21:38:51) b3486fa0d9539879d800ab010873810618f5531eb79e90e3d78f773f60529489
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
hianypotlaskeretebenbekuldendo_1430398367.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-30 14:52:47)
8c84512dbb4e92be20c5d1bdbae30d0f480894cabf10b6d804e75e4978f7b4dd
kivonatpile20160422_1464669856.docx (Módosítás szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-05-31 06:44:16)
c1b93a0c05254e47dad5a94bce09f7822736381b98d28b07e95a4b37da8adff5
kivonat20160616_1466591662.docx (Módosítás hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-06-22 12:34:22)
ca1cf0a9cd06b86c3a6d2686a1130b389c81b9070fb2815aeda5379e1f40e0ff
kivonat20150909_1441829349.docx (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2015-09-09 22:09:09)
5218fa66ac689835f30355a102777fe6afa5cfdedaf561b0e5e5d50c3ca35044
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
20160531_visszaigazolas_4454741689_1464670367.xls (Módosítás szerkesztés alatt, 27 Kb, 2016-05-31 06:52:47)
07fd92270777f1e3c937c0bac5c99e807717c881889ac54bb8246a50497a1e67
utalas_1430422754.docx (Szerkesztés alatt, 175 Kb, 2015-04-30 21:39:14) 7ee7e4a1cd42fadc34b5b30765bd2ae9a0b42337fd3db085b2326f8832b671c0
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
apilescszerepelanavkoztartoza_1464669893.docx (Módosítás szerkesztés alatt, 12 Kb, 2016-05-31 06:44:53)
6fc3a03c4510314991073994946761f2b829a9709b02b6d3e8dc76eb150892a4
koztartozasmentesadozokadatbazisa_1430397028.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-30 14:30:28)
2ce61320488e7448d9debd12d82ce7de49cc632efa0a46b1ef26b1c885d8e746
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
targyieszkozokbeszerzesetao2016_1430398562.xlsx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-30 14:56:02)
20ccdf78fad6f2801f2202245cb962d1196afcf802479fdc17bff4deb94f9175
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
targyieszkozokmuszakiparameterei_1430399853.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-30 15:17:33)
d2326a4512e880b02168f5d9ba19f56e47495ff6ad0a287a785497e077d0e135
muszakispecifikaciohianypotlas_1466591933.xls (Módosítás hiánypótlás melléklet, 32 Kb, 2016-06-22 12:38:53)
b78572982710b685de446ca07717247195037f874d52e1e42d5d5a8577d5432f
hianypotlasfutotestekindokolasa_1466591950.docx (Módosítás hiánypótlás melléklet, 14 Kb, 2016-06-22 12:39:10)
55240ecff52415f16babaa4776bf1233b5a0b3ac95bb86dbbe3d2b4935c5fec0
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