
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Újszilvás Központi Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Újszilvás KSE

A sportszervezet jogállása:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:  Alanya az ÁFA-nak

Bajnoki osztály:  Egyéb

Adószám  18274006-2-13

Bankszámlaszám  10918001-00000082-27000052

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás 

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás 

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2768  Város  Újszilvás

Közterület neve  Szent István  Közterület jellege  utca

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2768  Város  Újszilvás

Közterület neve  Szent István  Közterület jellege  utca

Házszám  4  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 384 98 39  Fax  +36 53 587 519

Honlap  www.ujszilvas.hu  E-mail cím  adams001@t-online.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Ádám József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 384 98 39  E-mail cím  adams001@t-online.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Ádám József +36 30 384 98 39 adams001@t-online.hu

A programban foglalkozott közreműködő adatai

Cég neve Képviselő neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Tax Advisor Agency Kft. Gyergyói István +36 20 937 16 76 gyergyoi.istvan@taxaa.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Sportpálya Újszilvás Község ÖnkormányzataÚjszilvás Község Önkormányzata változó Felkészülés

Cegléd Városi Sportuszda Cegléd Város Önkormányzata Ceglédi Vasutas Sportegyesület változó Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2011-11-21

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2011-11-21

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1937-01-01

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
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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 0.4 88 79.2

Állami támogatás 0 0 0

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0.5 1.289 2

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 3.7 211.4 189.6

Egyéb támogatás 0.3 0.329 23.7

Összesen 4.9 301.018 294.5

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1.3 2.88 2.11

Működési költségek (rezsi) 2.568 4.289 2

Anyagköltség 1.2 287.7 257

Igénybe vett szolgáltatás 1.5 3.2 4.4

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0.436 0.319 2

Összesen 7.004 298.388 267.51

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 4.1 7.2 6.8

Működési költségek (rezsi) 2.568 4.289 2
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatás Közreműködői Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 0  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4641217 92824 Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

84689760 1693795

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 0

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatás

7397852 147957 Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 0 Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 0

Versenyeztetés 585990 11720 Bruttó (elkülönítetten kezelt)

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az Újszilvás Központi Sport Egyesületet 2011. január 18-án alapítottuk. A szervezet célja a labdarúgás, vízilabda, úszás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, motocross,
testépítés, lábtenisz, asztalitenisz, aerobik, tömegsport fejlesztésében való teljes mértékű közreműködés és támogatás, a hazai sportszervezetek tevékenységének
segítése, az abban való részvétel, utánpótlás nevelés, rokon sportszövetségekkel közös versenyek lebonyolítása, tömegsport jellegű rendezvények biztosítása, az
egészséges sport népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltése. Jelenleg az Önkormányzati tulajdonú sportpályán tudjuk tevékenységünket folytatni. Jelenleg az
úszás és vízilabda sportolási tevékenységre a zsúfolt Ceglédi uszodába járunk. Az utánpótlás szervezés folyamatos, több településsel együttműködve történik a
vízilabda sport megismertetése. Szakosztályunk törekszik az elvárásoknak megfelelő és céljaink megvalósítását segítő edzéslehetőségek, elhivatott szakemberek,
modern sporteszközök biztosítására. A tehetségek felkutatásához szükséges minél szélesebb körű mozgósítás a szakosztály fontos feladata. A 2014-es évben indult
Tanuszoda és Sportcentrum megvalósítását célzó projekt, 2 üteme befejeződik, így növelhető lesz az UP versenyzői létszám, mivel az edzések lebonyolítására
helyben kerülhet sor, valamint elindulhat az úszásoktatás is, mely a vizilabdázás alapját képezi. Ennek megfelelően az idei évben már nőtt a versenyzői létszám,
mikrotérségi létesítmény lesz, mely Újszilvás mellett Tápiószőlős, Tápiószele, és Farmos lakosságának kiszolgálását is biztosítani tudja bővíthető módon. A
megépítést követően lehetőség nyílik az itt élő és tanuló gyermekek vízilabda- és úszásoktatására. A létesítmény tehát fontos szerepet játszik a térségi utánpótlás
nevelésben nemcsak tavasztól őszig, hanem egész évben. Közép- és hosszú távon is kiemelt célunk a létszám növelése, hogy minél több gyerek ismerje és szeresse
meg a vízilabda sportot, kerülhessen be fejlesztési programunkba és ezáltal a magyar vízilabda sport minél szélesebb körű utánpótlás bázisába. Idei terveink között
szerepel a már megkezdett beruházás 3. ütemben történő folytatása, melynek során a megújúló energia és a fenntarthatóság kapja majd a leghangsúlyosabb
szerepet. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Az Újszilvás Központi Sport Egyesület 2014-ben Tanuszoda és Sportcentrum építését határozta el. Az építés 4 ütemre bontva valósul meg. Az I. ütemben megépül a
pincegépészeti szint teljes gépészettel, kialakításra kerül a két medence,- lefedés nélkül, a kétnemű öltözőblokk, valamint a kapcsolódó szociális blokkok. A II. ütem
kivitelezést követően a tervezett medencék egész évben üzemelő, beltéri kialakítású, forgatott medencék. Tervezetten a medencék építésének ütemezése érdekében
az első ütem megvalósítását követően a medencék szabadtéri medencék maradnak, csak a második építési ütem elkészítése után válik fedetté a medencetér. Az
épület uszodatéri épületrésze szabályos téglalap alakú dilatációs egységet alkot, hosszirányban futó vasbeton pillérekkel és a véghomlokzatokat lezáró teherhordó
főfalas, hagyományos szerkezettel, a falazatba épített merevítő- és erősítő vasbeton pillérekkel, részlegesen pincézve, földszint + galériás, enyhén íves lefedéssel
készül. A II. ütem tervezett megvalósítása 2017. június 30. A III. ütemben az uszoda hosszútávon fenntartható, gazdaságos üzemeltetését kívánjuk biztosítani, olyan
megújúló energiaforrások tervezésével és kivitelezésével, melyek használata az üzemeltetési költségeket optimalizálja. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az energiahatékonysági beruházás megvalósítását 2018. június 30-ig tervezzük befejezni. 2017. őszén sor kerül a kivitelező kiválasztására és a napelemrendszer
megtervezésére, beszerzésére. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Minden sportág jövője az utánpótlás nevelés eredményességén, szervezettségén múlik. Egyesületünk utánpótlás nevelés terén megfogalmazott céljai és
megvalósításának eszközei: - A jövő eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése, - Iskolás korban minél több
gyermek bevonása a vízilabdázásba, az emelt szintű fizikai aktivitásba, - A napi munkavégzés feltételeinek megteremtése, javítása, - A minőségi képzés támogatása,
kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás, -Kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok működésének biztosítása. Céljaink
megvalósításához teljes mértékben elfogadjuk a szövetség szakmai ajánlását! A 2015/2016-os és a 2016/17-es sportfejlesztési programunk folytatásaként kívánjuk
jelen programunkat megvalósítani, melynek központi eleme az utánpótlás nevelés és a tanuszoda és sportcentrum energiahatékonyságának növelése. Az utánpótlás
bázis növekedését szeretnénk továbbra is fenntartani. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Az uszoda átátadását követően a kistérségben vezető szerepet kaphat egyesületünk a sportéletben, hiszen a város környéki települések (Tápószőlős, Tápiószele,
Farmos) lakosságát is kiszolgálja majd a sportlétesítmény. Az uszoda átadását követően a fenti települése általános iskolásai számára lehetővé válik az iskolai
úszásoktatás, ami az utánpótlásbázis alapja. A sport az egészségvédelem fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének hasznos módja, jelentős szerepet tölt be az
ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. Az egészséges életmód tömeges elterjesztése, az egészségtudatos magatartás, a rekreáció és a
sportolás ösztönzése a településeken az egyik legfőbb feladat. Meg kell teremteni annak feltételét, hogy minél többen érezzenek belső késztetést a testmozgás, a
sport iránt. Minden életszakaszt magában foglaló képzésre, és önképzésre épülő társadalom elvét át kell vinni a sportolásra is.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Sportszakember neve Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat

kiállítójának neve

Szak Végzettség Indoklás Végzettséget
igazoló

dokumentum

2017/18 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 0 0 0 0 0 0
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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)

Sporteszközök Aktív fal db 1 27000 27000

Sporteszközök Lövőfal db 1 500000 500000

Informatikai, műszaki berendezés Honlap fejlesztés db 1 200000 200000

Informatikai, műszaki berendezés Külső merevlemez db 1 25000 25000

Informatikai, műszaki berendezés Laptop db 1 200000 200000

Informatikai, műszaki berendezés Memória kártya (mini SD) db 1 15000 15000

Informatikai, műszaki berendezés Egér (optikai, wireless) db 1 4000 4000

Egyéb Mobil időmérő db 1 438150 438150

Uszodai berendezések,
felszerelések

Játékos cserepad db 2 500000 1000000

EÜ-i, diagnosztikai anyag,
felszerelés, berendezés

Újraélesztő készülék (automata /
félautomata)

db 1 500000 500000

EÜ-i, diagnosztikai anyag,
felszerelés, berendezés

Masszázságy db 1 160000 160000

EÜ-i, diagnosztikai anyag,
felszerelés, berendezés

Mentőláda db 2 15000 30000

EÜ-i, diagnosztikai anyag,
felszerelés, berendezés

Orvosi táska felszerelve db 2 20000 40000

EÜ-i, diagnosztikai anyag,
felszerelés, berendezés

Pulzusmérő óra db 1 80000 80000

EÜ-i, diagnosztikai anyag,
felszerelés, berendezés

Vérnyomásmérő (nyugalmi) db 1 15000 15000

EÜ-i, diagnosztikai anyag,
felszerelés, berendezés

EKG (12 elvezetéses) db 1 800000 800000

Informatikai, műszaki berendezés WiFi router db 1 15000 15000

Irodai felszerelések, berendezési
tárgyak

Hűtőgép (alulfagyasztós vagy
fagyasztó láda)

db 1 130000 130000

Irodai felszerelések, berendezési
tárgyak

Íróasztali lámpa db 3 10000 30000

Irodai felszerelések, berendezési
tárgyak

Íróasztal db 3 60000 180000

Irodai felszerelések, berendezési
tárgyak

Forgószék (irodai) db 3 40000 120000

Irodai felszerelések, berendezési
tárgyak

Szekrény (irodai polcos, zárható) db 2 40000 80000

Irodai felszerelések, berendezési
tárgyak

Tárgyalóasztal db 1 120000 120000

Irodai felszerelések, berendezési
tárgyak

Tárgyalószék db 6 20000 120000

Informatikai, műszaki berendezés hangosítás db 4 415481 1661924

6 491 074 Ft
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2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

4501981 46412 92824 4641217 1989093 6583898 6630310
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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.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

tárgyi eszköz
beruházás

Napelemes rendszer (3x50kw) 2017-07-01 2018-06-30 2018-06-30 100006685

tárgyi eszköz
beruházás

Projektmenedzsment 2017-07-01 2018-06-30 2018-06-30 5000334

Biztonságtechnika Kerítés 2017-07-01 2018-06-30 2018-06-30 13437660

118 444 679 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Napelemes rendszer (3x50kw) 2768

Újszilvás

Rozmaring

1

40/9,40/10,40/11 Napelemes rendszer kiépítése indokolt a beruházás
fenntarthatóságának biztosítása céljából.

Projektmenedzsment 2768

Újszilvás

Rozmaring

1

40/9, 40/10, 40/11 - Üzletviteli, számviteli, adótanácsadás a projekt tervezésétől
lebonyolításáig, - Kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel, részvétel
a tervező, kivitelező kiválasztásában, szakmai megfelelőség vizsgálata
referenciák, elérhető nyilvántartások, személyes tárgyalások alapján. - A
tervezővel, kivitelezővel kötendő szerződések vizsgálata, Megbízó
érdekeit szem előtt tartva különösen a projekt megvalósítása,
elszámolhatósága szemszögéből, a projekt folyamán készülő
dokumentációk teljességének vizsgálata elszámolhatóság és számviteli,
adójogi, egyéb előírások alapján - Bizonylatok ellenőrzése, összevetése
a szerződésekkel, egyeztetés a felekkel. - Projekt előrehaladásának,
ütemtervnek, költségtervnek ellenőrzése (dokumentációkat tekintve, de
rendszeresen helyszíni egyeztetéssel) - A projekt számviteli feladatai
tervezéstől lebonyolításig.

Kerítés 2768

Újszilvás

Rozmaring

1

40/9, 40/10, 40/11 A beruházás állag és értékmegőrzésének céljából fontos.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

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

Igen

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 82149068 846898 1693795 84689760 36295611 120138474 120985372

Utóf. 0 0 0 0 0 0 0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

2017/18 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése

Tényleges csapatok
száma

Látens csapatok
száma

Elméleti gyereklétszá
m

Tényleges
gyereklétszám

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

1 1 40 68 2 40

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 53 1

Gyermek leány 7 0

Serdülő fiú 8 0

Serdülő leány 0 0

Ifjúsági fiú 0 0

Ifjúsági leány 0 0

Összesen 68 1

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás

Versenyző
neve

NSSZ szá
m

Felnőtt / UP válogatottság
dátuma

OB I-es szereplés bajnoki
évada

Sportszervezetünkben igazolt versenyző (-tól
–ig)
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/2018-as támogatási időszakban maximálisan igényelhető teljes támogatás UP jogcímen

Sportszervezet
kategória

besorolása

Alaptámogatás
összege

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás Igényelhető támogatás
összesen

játékosonként

Gyerekek száma alapján
igényelhető maximum

támogatásVálogatott/OB1-
es játékosok

száma

Igényelhető
összeg

játékosonként

Igényelhető
összeg

összesen

E 150 000 Ft 0 100 000 Ft 0 Ft 150 000 Ft 7 500 000 Ft

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés,
ruházat

Úszónadrág db 18 5000 90000

Sportfelszerelés,
ruházat

Páncélúszó db 17 8000 136000

Sporteszköz Vízilabda db 15 12000 180000

Sporteszköz Vízilabda kapu db 2 400000 800000

Sportfelszerelés,
ruházat

Vízilabda sapka (garnitúra) db 1 170000 170000

53 595 000 Ft 1 376 000 Ft

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

Kategória Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

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

Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák
száma / hét

Hetek száma Bérleti díj összesen (Ft)

Uszoda, teljes
medence

Gyermek fiú 8000 7 42 2352000

8 000 Ft 7 42 2 352 000 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember megnevezése Korosztály Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Juhász Benjamin Gyermek fiú EKHO 46 12 147059 29412 2117650

46 12 147 059 Ft 29 412 Ft 2 117 650 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Sportszakember neve Munkakör Edzett
csapatok

száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló

okirat kiállítójának neve

Szak Végzettség Melléklet

Juhász Benjamin Edző 1 Magyar Vízilabda Szövetség Vízilabda Edző

2017/18 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás

Belföldi Nem releváns Szállás teljes ellátással 19 5 15000 1425000
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2017/18 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Úti cél Személyszállítási költségek
típusa

Mennyiség Mennyiségi egysé
g

Egységár Összesen

Bajnoki
mérkőzés

Busz kicsi (<20 fő) 2359 km 250 589750

Edzőtábor
belföld

Busz kicsi (<20 fő) 550 km 250 137500

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1376000

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0

Személyszállítási költségek 727250

Nevezési költségek 0

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2352000

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1425000

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2117650

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0

Összesen 7997900

2017/18 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)

7175916 73979 147957 7397852 821984 8145857 8219835
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

0 0 0 0 0 0 0
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Szakképzés

Az idei évtől szakképzésre pályázat benyújtása nem lehetséges, a tervezett képzseket az általános képzéseknél kell feltüntetni, illetőleg a személyi
jellegű ráfordításoknál, a Jóváhagyási Irányelvnek megfelelően.

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

0 0 0 0 0 0 0
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Versenyeztetés

A 2017/18-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Korosztály Részvételi,
nevezési díjak

A versenyez- 
tetéssel

kapcsolatos
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Verseny- 
engedélyek,

játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

Gyermek fiú 60000 350000 0 0 218440 0 628440

Serdülő fiú 0 0 0 0 5080 0 5080

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft) Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

568410 5860 11720 585990 65110 645240 651100
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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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

92824 92824 46412 139236

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 1693795 1693795 846898 2540693

Utánpótlás-nevelés 147957 147957 73979 221936

Versenyeztetés 11720 11720 5860 17580

Összesen 1946296  2919444

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.

Versenyeztetés A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A megbízott cég
vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos
dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és pénzügyi jelentések elkészítését, az
esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának elkészítését is.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Újszilvás, 2017. 12. 11.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Ádám József (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. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,

2. sportegészségügyi berendezést,

3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.

Kelt: Újszilvás, 2017. 12. 11.

..........................................................
aláírás
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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 Ádám József (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Újszilvás Központi Sport Egyesület

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Újszilvás Központi Sport Egyesület

(kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport 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: Újszilvás, 2017. 12. 11.

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

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

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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ÁFA Nyilatkozat

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Vízilabda

Szövetséget haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség az adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e

célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség

az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Újszilvás, 2017. 12. 11. Ádám József 
elnök 

Újszilvás Központi Sport Egyesület
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2017. július 1. - 2018. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2015 0 HUF TAO-LCST (MNB középárfolyam 310,31 HUF/EUR)62062000

2016 0 HUF TAO-LCST (MNB középárfolyam 310,31 HUF/EUR)62062000

2017 0 HUF TAO-LCST (MNB középárfolyam 310,31 HUF/EUR)62062000

0 Ft 186 186 000 Ft

Kelt: Újszilvás, 2017. 12. 11.

..........................................................
aláírás
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Mellékletek

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

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)

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

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2.sz. nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

De Minimis nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

ÁFA nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

Jogerős elvi építési keretengedély vagy jogerős építési engedély, egyéb engedélyköteles munkák esetén az egyéb engedély (is)

A beruházás, felújítás, korszerűsítés jogerős záradékolt tervei és/vagy egyéb műszaki dokumentációi, továbbá ha van
kivitelezési- vagy ajánlati (tender) tervei

Nem építési engedély köteles munkák esetén az (I. fokú építésügyi hatóság által kiadott) erről szóló igazolás, továbbá
helyszínrajz és a munkák legalább vázlatterv szinten kidolgozott tervei

Az Ingatlanról Hiteles tulajdoni lap – Szemle vagy Teljes másolat (30 napnál nem régebbi)
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Ingatlan tulajdonosának és egyéb, az ingatlannal érintett feleknek közhiteles hozzájáruló nyilatkozata (30 napnál nem régebbi)

Magyar Állam zálogjogának bejegyzési jogát bemutató okirat

Üzemeltetési koncepció, jogi háttér

A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve

Műszaki ütemterv

Pénzügyi ütemterv

Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés

Projekt résztvevőinek bemutatása

Juhász Benjamin végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Kelt: Újszilvás, 2017. 12. 11.
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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 A színvonal biztosítása a legfőbb cél, ezért képzésre szeretnénk mindenkit beíratni.1 1 0

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő Nem releváns 0 0

Edzőtáborok száma db Nem releváns 0 0

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db Napelemes rendszer kialakítása a pályázat megvalósítását követően.0 1

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 Nem releváns 0 0

Egyéb indikátorok:

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 Nem releváns 0 0

U18 fő Nem releváns 0 0

U17 fő Nem releváns 0 0

U16 fő Az UP keret növelése a cél8 10 0.25

U15 fő Az UP keret növelése a cél41 50 0.219512195122

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyi eszköz beruházás 86651049 893310 1786619 89330977 38284704 126722372 127615682

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4501981 46412 92824 4641217 1989093 6583898 6630310

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

82149068 846898 1693795 84689760 36295611 120138474 120985372

- ebből utófinanszírozott 0 0 0 0 0 0 0

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7175916 73979 147957 7397852 821984 8145857 8219835

Képzés 0 0 0 0 0 0 0

- ebből általános képzés 0 0 0 0 0 0 0

- ebből szakképzés 0 0 0 0 0 0 0

Versenyeztetés 568410 5860 11720 585990 65110 645240 651100

Összesen 94395375 973148 1946296 97314819 39171798 135513469 136486617

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 25000 10000 0 10000 45000
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A kérelemhez tartozó mellékletek (78 darab)

ÁFA nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat2_1495625401.pdf (Kér. kieg. szerk., 40 Kb, 2017-05-24 13:30:01) 19d888a3d2ef368c97d1671be735a2d286dab26c966904a8056a094fee2e23d3

afanyilatkozat_1493737631.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2017-05-02 17:07:11) a193c23052f1ccc2e9ede896ed86f0ac8f59d1f00a3d2b53cd801923d96a74d4

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)

alairasi_1493725091.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2017-05-02 13:38:11) c6d19bb308004a9bdd8581b23c59c24762b5007fd32f18ab69ff8b31918435b3

De Minimis nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

deminimis_1493737511.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2017-05-02 17:05:11) 48c4c782ee551a34d9db87873a3e981b1804fc46c80d0f2438820f0f069550a3

deminimis_1495114250.pdf (Kér. kieg. szerk., 66 Kb, 2017-05-18 15:30:50) 05f659e066c55661a743105064288f1152c92209b61f757cd813dd7a772e796b

Egyéb dokumentumok

sajatfotok175_1495992571.jpg (Kér. kieg. szerk., 3 Mb, 2017-05-28 19:29:31) b79417d7b3d57e57e0f49a2278a900873a7eee7d3be202a02b6e7b2a4c17a81e

dsc_3046_1495992619.jpg (Kér. kieg. szerk., 820 Kb, 2017-05-28 19:30:19) 1a7e987b52c4237b12df1bf2c723726acc2d5516db98421bcded3507e7c177ce

uksenyilatkozatkepzesijogcimtor_1506672285.pdf (Hiánypótlás, 31 Kb, 2017-09-29 10:04:45)
da82e18057034e1bb2ae53459610fa13daa3319c5e1c66387f4d660d0827faaa

uksenyilatkozata2017-2018-asup_1506672562.pdf (Hiánypótlás, 52 Kb, 2017-09-29 10:09:22)
607f81e466b576238e1b5f3a30bbe525f2f6344d150ab87f37bc18cc96e4abd4

ujszilvasksehparajanlatteingat_1506672569.pdf (Hiánypótlás, 381 Kb, 2017-09-29 10:09:29)
8bd48c3873de6753aa97b182d22b5744368a37ff341887f6a6bd1974e77a145f

arajanlatkerites_1493737646.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2017-05-02 17:07:26) 1ae7aca6e4cf7f589510891a852b91c42b4c88e11df454d68faec86339d17ce4

igazolasikerelem_1493737651.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2017-05-02 17:07:31) 699484ad73cb21d1519ceb3a8f4cd42337a89c875624ac9e2c492b450fde985b

jegyzoinyilatkozatkerites_1493737655.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2017-05-02 17:07:35)
99354388be6e457ef2985107ad7067d16237db6df26dd876d6aeed7e203e2c1f

onkormanyzatinyilatkozat_1493737667.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2017-05-02 17:07:47)
0384eda1a99fa9c4cbaa1ac303b598a58763dbb9739f6d2ff225cd18cef55cb8

jegyzoinyilatkozatnapelem_1493737721.pdf (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2017-05-02 17:08:41)
9ec0a3012445a751bdc9c17018186485ace9aab34300f39aa844c924d4fbbe57

eurener_pepv_60_en.pd_1493737731.pdf (Szerkesztés alatt, 316 Kb, 2017-05-02 17:08:51)
29ebee404ae3219c1afe3636ed1cdbc578a26d96fd06a1a235206d93246223c0

nyilatkozatengedelykotelessegrol_1493737734.pdf (Szerkesztés alatt, 155 Kb, 2017-05-02 17:08:54)
eed5b5dcc2ca58cbee5e720e049bf1cccf5d996426c80be016a50008427d0dc3

uksetervezoitablazat2017-2018_1495133501.pdf (Kér. kieg. szerk., 104 Kb, 2017-05-18 20:51:41)
f75e9c8ba622dd0f2e8045ec4a9f0f646ec2f259b608be914ee8d413db64ac09

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat3_1495625384.pdf (Kér. kieg. szerk., 95 Kb, 2017-05-24 13:29:44) 103472eb3312fe20f4c50ecc0b51a2ab005ba9829e03af3487a6f94df3a9d414

emminyilatkozat_1507017000.pdf (Hiánypótlás, 101 Kb, 2017-10-03 09:50:00) bb3bbc32ada37f49a49876977f8e531ae10bbd70e0c8939bd71f871139e11dca

nyilatkozat_1493737494.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2017-05-02 17:04:54) 5a2230e04805c36d7cff43c6fd5885bb5b3959ed814180978c5be4742dbff409

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

cegbirosagikivonat_1493725083.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2017-05-02 13:38:03)
506a25480d25b57d8ec6e5d4fe576fb21da570db8c6bbd3d7aa20a398fdc80ee

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

utalas_1493735339.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2017-05-02 16:28:59) f267fe8c979471f9a68063595cc443897704c4b7ac3660160916b96738839af8

utalas2_1495527783.pdf (Kér. kieg. szerk., 24 Kb, 2017-05-23 10:23:03) ab925ddd8773efa1747f0f00da5daf0b3f79b8b4c1f9a83bb749e8e9e7aa32d7

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

adatbazis-lekerdezes_1493725112.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2017-05-02 13:38:32)
bae4fad9894d08df1ec0f2a9f9f6b09defea35476ff606662fb55a263118a1af

2.sz. nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat22_1495625393.pdf (Kér. kieg. szerk., 92 Kb, 2017-05-24 13:29:53) e2929fe1cbd3407ef3ee0ddb59e9c81511d9c22cc63764de9901639adbd1b19f

nyilatkozat2_1493737503.pdf (Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2017-05-02 17:05:03) 2b78020a5d8eefc37533fc427f2a14e397df85add5e97a34896a1eaa80d47142

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

asportletesitmeny_1493740655.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2017-05-02 17:57:35)
9c1a2b882a55883fd29668c770b87dc28b91b8c0193a0f5091e30f84ecff865c
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ukse2017-2018sportpalyaberletid_1495133693.pdf (Kér. kieg. szerk., 30 Kb, 2017-05-18 20:54:53)
04c439205bbf52695b5d31aec80331e8f0a6a98dafa1b8a5c3edd1308d28196e

Jogerős elvi építési keretengedély vagy jogerős építési engedély, egyéb engedélyköteles munkák esetén az egyéb engedély (is)

marcsatoltuk_1506673770.pdf (Hiánypótlás, 149 Kb, 2017-09-29 10:29:30) b3766c29abe3b6d6315ab451be141576d33ca81dd3d0282278952b309d287958

ujjogeroseng._1493740709.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-02 17:58:29) 2eb58c4385bb86d462c9d56634a3583d93ef6e69c0f010cdb1be24fa91fd4f8d

jogerosepitesiengedelyjo_1493740727.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2017-05-02 17:58:47)
5a5f19ee4b099fda2dc628162dfc3b3ea3e34d411dba2642bfa882447e7cd999

modositottjogerosengedely_1493740753.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2017-05-02 17:59:13)
88249bbd2c8320eec5901653c0ac3e2629204d96a8ed27e40fcacaf2464bfb52

Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés

marcsatoltuk_1506673832.pdf (Hiánypótlás, 149 Kb, 2017-09-29 10:30:32) b3766c29abe3b6d6315ab451be141576d33ca81dd3d0282278952b309d287958

uksebevetelikimutatas_1495135241.pdf (Kér. kieg. szerk., 639 Kb, 2017-05-18 21:20:41)
f503e2477456250d8ac9c43fcdcb58a885293d9501cfa645de7c5184d0e475fc

uksehasznositaseskihasznaltsag_1495135335.pdf (Kér. kieg. szerk., 405 Kb, 2017-05-18 21:22:15)
bb19c3ee96eff88d62e49de49175479b344d001c55fb76e0f35e9962b8f470cf

uksemukodesikoltegekfinansziroz_1495135726.pdf (Kér. kieg. szerk., 900 Kb, 2017-05-18 21:28:46)
a1dbc39325c2a1955f6549015aee6e5477ee63ea9d28b1abf51d25b50acda512

ukse_beveteli_forrasok_1461580740_1_1493742488.pdf (Szerkesztés alatt, 504 Kb, 2017-05-02 18:28:08)
fc5bcad746044ed02f3b3bbd32bc8040a4e7b4abda2761cfcf1aac743a25fa91

Az Ingatlanról Hiteles tulajdoni lap – Szemle vagy Teljes másolat (30 napnál nem régebbi)

marcsatoltuk_1506673787.pdf (Hiánypótlás, 149 Kb, 2017-09-29 10:29:47) b3766c29abe3b6d6315ab451be141576d33ca81dd3d0282278952b309d287958

40_6_1461673845_1476442832_1493742083.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Kb, 2017-05-02 18:21:23)
fb87ec8eb5d3a4dd84e6aaceafefb4857387ed67bf510d517d4eba3631a8c6a2

40_9_1495114266.pdf (Kér. kieg. szerk., 54 Kb, 2017-05-18 15:31:06) 99dbc7b86f59aef50ef3efe6840f830920259caedc65bf82df7ea2f676f4c705

40_10_1495114269.pdf (Kér. kieg. szerk., 57 Kb, 2017-05-18 15:31:09) 172aae8f65daf49c3dfdb5ec56de94fb7b31de1e208fac7e05cd86d14497e11e

40_11_1495114273.pdf (Kér. kieg. szerk., 57 Kb, 2017-05-18 15:31:13) 2375efe23a17544f689b8edb5c3937b9f7144cd26be3c1407f6882da938d370f

A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve

marcsatoltuk_1506673814.pdf (Hiánypótlás, 149 Kb, 2017-09-29 10:30:14) b3766c29abe3b6d6315ab451be141576d33ca81dd3d0282278952b309d287958

ujszilvasuszodaii.utem_1493742399.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2017-05-02 18:26:39)
67a86e4cfc878fe8c4a304929a117cfd70a7b3a339d6a9c2745bc98c8f191c3c

uszoda-ujszilvasii.utem_1493742403.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2017-05-02 18:26:43)
e675b9c07ee7e8115ad721540e8a0e41093f3ee0032402890c7140febc4fc838

ujsz_medence_gep_kv_arazott_1493742407.pdf (Szerkesztés alatt, 151 Kb, 2017-05-02 18:26:47)
74cef74fae3bf18173d9fa371a383d104dd7c5640f3d58ca9bae9039df4764bd

arajanlatnapelemujkom_1495527867.pdf (Kér. kieg. szerk., 88 Kb, 2017-05-23 10:24:27)
1bcf62b1601f615ea98a4ecbc59efbcf1b5081d869317b8cfb0530bae104d68f

Nem építési engedély köteles munkák esetén az (I. fokú építésügyi hatóság által kiadott) erről szóló igazolás, továbbá helyszínrajz és a munkák
legalább vázlatterv szinten kidolgozott tervei

marcsatoltuk_1506673781.pdf (Hiánypótlás, 149 Kb, 2017-09-29 10:29:41) b3766c29abe3b6d6315ab451be141576d33ca81dd3d0282278952b309d287958

dok1_1493742050.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-05-02 18:20:50) f3314a42d117e2487370d9c5feb64bf52752df7d776396c5df1bceb82182f27d

nyilatkozatengedelykotelessegrol_1495527985.pdf (Kér. kieg. szerk., 155 Kb, 2017-05-23 10:26:25)
eed5b5dcc2ca58cbee5e720e049bf1cccf5d996426c80be016a50008427d0dc3

Műszaki ütemterv

uksemuszakiutemterv_1496061911.pdf (Kér. kieg. szerk., 354 Kb, 2017-05-29 14:45:11)
6aef7ad458d9b505c347b19eca16c10c3105b417c2d9b3a0c469b3b7b4c4e2d5

marcsatoltuk_1506673819.pdf (Hiánypótlás, 149 Kb, 2017-09-29 10:30:19) b3766c29abe3b6d6315ab451be141576d33ca81dd3d0282278952b309d287958

muszakiutemtervmod_1493742435.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2017-05-02 18:27:15)
1c86fd93e5923d6b4f39eb3c3b95197c92cf2f44956ab5b778ce1d640017fcb3

A beruházás, felújítás, korszerűsítés jogerős záradékolt tervei és/vagy egyéb műszaki dokumentációi, továbbá ha van kivitelezési- vagy ajánlati
(tender) tervei

marcsatoltuk_1506673775.pdf (Hiánypótlás, 149 Kb, 2017-09-29 10:29:35) b3766c29abe3b6d6315ab451be141576d33ca81dd3d0282278952b309d287958

modositotttervdokumentacio_1493740781.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2017-05-02 17:59:41)
1724c3817e70b8a61efff90894243949aed8983c98230d28b70cfd7f1f0099af

eredtitervek_1493741028.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2017-05-02 18:03:48) 085915ce1932a8edaea47fd2a2f23bb3d9bd08314df44312d0d28509fa70a4e8

uszodaujszilvas-napelem50kvahr_1495528225.pdf (Kér. kieg. szerk., 769 Kb, 2017-05-23 10:30:25)
39a080b80cf7a1b505cce255aba986c9d9ab8f6219eb2c8738240ba5ae8f8816

uszodaujszilvas-napelem50kvahr_1495528240.pdf (Kér. kieg. szerk., 750 Kb, 2017-05-23 10:30:40)
e76aedb4ff97b1b2350cd12dde250e35f5feb754984e58352de4b1aa204c167d

uszodaujszilvas-napelem50kvahr_1495528258.pdf (Kér. kieg. szerk., 708 Kb, 2017-05-23 10:30:58)
f5f7d8f336e58030daa25b9220c60ee4c233ff2bc45626063fb6b3acafba295b

uszodaujszilvas-napelemaccsatl_1495528264.pdf (Kér. kieg. szerk., 274 Kb, 2017-05-23 10:31:04)
01104e445d04e9cfaf4da657cdeb21e6937ffb094090c13b62a0f330f2b1be3c

uszodaujszilvas-napelemdccsatl_1495528269.pdf (Kér. kieg. szerk., 617 Kb, 2017-05-23 10:31:09)
a6bf45c66f83d50482662aeecc5b24160415324d51ca8ea066faceb9780a77af

Pénzügyi ütemterv
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marcsatoltuk_1506673825.pdf (Hiánypótlás, 149 Kb, 2017-09-29 10:30:25) b3766c29abe3b6d6315ab451be141576d33ca81dd3d0282278952b309d287958

ukseberuhazasfinanszirozasiterve_1495134406.pdf (Kér. kieg. szerk., 566 Kb, 2017-05-18 21:06:46)
edadd076b8f8f2324501767d9fb6147bb8fe7d9f9550e0b92e1e63faf6d82b81

ukse_beruhazas_finanszirozasa_14618_1493742464.pdf (Szerkesztés alatt, 375 Kb, 2017-05-02 18:27:44)
eea8529a13b736c8f112e088fcc333a5e607238453be88d75d5a7ae1ebe2dc67

Projekt résztvevőinek bemutatása

marcsatoltuk_1506673838.pdf (Hiánypótlás, 149 Kb, 2017-09-29 10:30:38) b3766c29abe3b6d6315ab451be141576d33ca81dd3d0282278952b309d287958

projektresztvevoinekbemutatasa_1493740891.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2017-05-02 18:01:31)
99ab573a2c2d7f3e3daa25d5d0173b0deb2891ce88520f97fd0b8b6ab6a2cbed
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