
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Ősi Andreotti Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Ősi Andreotti

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  Megye

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  18272884-1-19

Bankszámlaszám  11748076-20028572-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8161  Helység  Ősi

Út / utca  Kossuth Lajos  Házszám  3/A

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8161  Helység  Ősi

Út / utca  Kossuth Lajos  Házszám  3/A

Telefon  +36 20 327 75 43  Fax  -

Honlap  www.osikozseg.hu  E-mail cím  hzandreotti59@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Horváth Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Szakmai Igazgató

Mobiltelefonszám  +36 20 327 75 43  E-mail cím  hzandreotti59@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Horváth Zoltán +36 20 327 75 43 hzandreotti59@freemail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Sportcsarnok Várpalota
Önkormányzat

Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató
Nonprofit Kft

9 Felk. és
versenyeztetés

Műfüves pálya Várpalota
Önkormányzat

Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató
Nonprofit Kft

4 Felkészülés

Atlétika pálya Várpalota
Önkormányzat

Palotasport Egészségügyi és Sportszervezési Szolgáltató
Nonprofit Kft

4 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2011-07-20

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2011-07-20

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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 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 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,22 MFt 0,36 MFt 0,45 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 34 MFt

Egyéb támogatás 0,227 MFt 1,395 MFt 2,2 MFt

Összesen 0,447 MFt 1,755 MFt 36,65 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,03 MFt 0,086 MFt 8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,2 MFt 0,8 MFt 2 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0,514 MFt 1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0,23 MFt 1,4 MFt 11 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0,2 MFt 0,086 MFt 34 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,03 MFt 1,314 MFt 2 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)

357 508 Ft 7 150 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

5 720 122 Ft 114 402 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 25 951 080 Ft 519 022 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:

Ősi Anreotti Sportegyesület 2011 szeptember 16.-án megkezdte sporttevékenységét. A Veszprém megyei kézilabda bajnokságba női kézilabda csapatot indított. ahol
5. helyen végzett.A 2012-13 évi bajnokság végén a 4.helyen végeztek A 2013-14 évi bajnokság már bronzérmet hozott női kézilabda csapatunknak.A 2014-15 évi
bajnokság alap szakasza végén 2. helyen végeztünk,de a rájátszás még folyik. A férfi csapatot a 2013-14 évi megyei bajnokságban indítottuk el. ahol a 2. helyezett
lett. Utánpótlás csapatokat indítottunk a 2014-15 évi bajnokságban két korosztályban még TAO támogatás nélkül. Edzéseinket és mérkőzéseinket jelenleg a
Várpalotai sportcsarnokban rendezzük. Céljaink között szerepel mind női mind férfi vonalon az NB II.-be felkerülés mely nagyobb lehetőséget ad,hogy tovább növeljük
utánpótláskorú fiúk és lányok létszámát. Az Ősi sportcsarnok befejezése után hazai környezetben minél több kézilabdást szerepeltetni és minél több emberrel
megszeretni a kézilabdát. 

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

A küzdőtér az utóbbi 20 évben elhasználódott, Az épület belső vakolata,burkolatai elavultak. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt egy éves időtartamú, negyedéves ütemezéssel. 

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

Szakmai célkitűzések Céljaink a verseny-, élsport területén − Az célja, hogy elősegítse a magyar kézilabdázás kivívott előkelő helyét a kézilabdázásában. Hosszú távú
fejlesztési prioritásai között a női kézilabdázásban is karakteres cél a nemzeti bajnokságban összesített eredményességben tartósan az élvonalban történő szereplés.
A kézilabda minden területének és korosztályának ezt a célt kell közvetlenül vagy közvetve támogatnia, szolgálnia, előkésztenie. Ehhez a célhoz a sportág minden
elemében felnőni. − Az üzleti érdekeket is kiszolgáló módon, megfelelő kapcsolódási pontokat biztosítva tömegbázisunkat emelni kívánjuk. Dinamikusan növelni
akarjuk – sportágunk ismertségének megfelelően – a kézilabda mindennapos művelését, elterjedtségét. − Stratégiai célunk, hogy a nálunk nevelkedett játékosok
száma növekedjen az élcsapatokban. A megvalósítás koncepciója: Szakmai szempontok alapján az meghatározza, hogy miben kívánja koncentráltabban támogatni
(pl. szakember-továbbképzés) a kiemelkedő fejlesztési stratégiáját szolgáló korosztályokat, ugyanakkor pontosítani szükséges a továbbiakban a tőlük elvárt szakmai
standardokat, elvárásokat is. − Minőségi szakmai háttér biztosítása mind az edzők, mind a társtudományok szakemberei részére (sportpszichológia,
sportegészségügy stb.). − Az edzőképzés, edzőtovábbképzés színvonalának és rendszerességének fokozása, javítása, folyamatos autodidakta szakmai önfejlesztés
útjainak kialakítása Iskolai közösségek szervezett, kedvezményes mérkőzés-látogatásának elősegítése. − Iskolai közösségekben sportfoglalkozások keretében a
válogatott játékosok, nemzetközi klasszisok által tartott élménybeszámolók szervezése. − Válogatott játékosok, élversenyzők aktív részvételének biztosítása gyermek
és iskolai versenyeken (nézőként, díjátadóként, játékvezetőként). − Mozgássérültek, sérültek kedvezményes mérkőzéslátogatásának elősegítése. − Az egyesület
eredményes utánpótlásbázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi létszámának növelése. − Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba,
emelt szintű fizikai aktivitásba. − A tehetségek felismerése, kiválasztása, a kiemelkedő adottságú gyermekek látókörbe vonása . − A minőségi képzés támogatása,
kiemelkedő szakmai, tudományos, egészségügyi gondozás. − Az egyesületünknél kapjanak nagyobb elismerést az utánpótlás-neveléssel foglalkozó
sportszakemberek. − Egységes utánpótlás-nevelési rendszer megteremtése (képzés, versenyeztetés). A szakemberképz 

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

Szakmai céljaink első eleme, hogy kövessük az MKSZ stratégiáját, így ebből világosan leszűrhető lesz fiatal játékosaink fejlődése. Az elérendő cél meghatározásánál
nem a korábbi eredményekhez, hanem a csapat összetételéhez, eredményességéhez kell illeszteni az elvárásokat. A kiválasztás után a kevésbé tehetségesnek
látszókra is figyelmet kell fordítani, az esély fenntartása – a „beérési” folyamatokat figyelembe véve – kiemelkedően fontos. - Célunk, hogy megőrizzük, és szélesítsük
azt az utánpótlásbázist, ami az előző 15 évben felépült - Sportegyesület lévén természetes, hogy a lehető legjobb eredmények elérésére törekszünk. - A kézilabda
sportág népszerűsítése a város és a megye fiataljai számára. - Megfelelő szintű szakmai fejlődést biztosítani azon sportolóink számára, akik a sportágban hosszú
távon kívánják kamatoztatni képességeiket. - Olyan egyéni és közösségi értékrendszerek kialakítása a sportág nyújtotta lehetőségek által, amelyekből felnőtt
korukban is meríthetnek a gyerekek. Személyi jellegű ráfordítások: kiemelt célok - fenntartható mindennapok: Egyesületünk élvezi az Önkormányzat támogatását
valamint rendelkezik egy stabil szponzori háttérrel is. Az ő segítségükkel sikerült az önerő megteremtését megoldani. Személyi jellegű ráfordításaink szakmai céljaink
megvalósítását szolgálják. A versenyeztetés területén a felnőtt minél jobb szereplését és két-három éven belüli élvonalbeli szereplést célozzuk meg. Ez a gyerekek,
helyi példaképválasztás szempontjából fontos tényező. Egyértelmű, hogy minden tekintetben, azaz sportszakmailag és a menedzselés területén is nívós munkára van
szükség. Személyi területen ezért indokolt egy teljes körű szakmai stáb felállítása. Az egyesület életében nagyon fontos szerep jut a ki� eg� mairá
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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
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

Laptop db 2 250 000
Ft

500 000 Ft

500 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop Mérkőzés elemzés,kommunikáció

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)

346 782 Ft 3 575 Ft 7 150 Ft 357 508 Ft 153 218 Ft 507 150 Ft 510 725 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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)

TEB Csarnok küzdőtér és épület felújítása 2015-12-05 2016-03-06 2016-03-07 8 000 000 Ft

8 000 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Csarnok küzdőtér és épület
felújítása

8161
Ősi
Ságvári utca
10

638/3 A küzdőtér félkész állapotban, az épület belső vakolata,burkolatai
nincsenek készen.

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 sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének 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. 5 548 519 Ft 57 201 Ft 114 402 Ft 5 720 122 Ft 2 451 481
Ft

8 114 402 Ft 8 171 603 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 0 0 Nincs

U8 24 0 2 Országos

U9 24 0 2 Országos

U10 24 0 2 Országos

U11 24 0 2 Országos

U12 0 0 0 Nincs

U13 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő 0 0 0 Nincs

Ifjúsági 0 0 0 Nincs

Junior 24 0 2 Országos

Összesen 120 0 10
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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 kézilabda cipő pár 42 50 800 Ft 2 133 600 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 42 29 000 Ft 1 218 000 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 42 40 000 Ft 1 680 000 Ft

Sporteszköz labda db 42 21 500 Ft 903 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 42 12 700 Ft 533 400 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 42 10 000 Ft 420 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 24 19 000 Ft 456 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 72 6 350 Ft 457 200 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 16 17 000 Ft 272 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 16 17 000 Ft 272 000 Ft

Sportfelszerelés labdazsák db 10 12 700 Ft 127 000 Ft

Sportfelszerelés wax kg 20 9 000 Ft 180 000 Ft

Pályatartozék compressor (pumpa) db 1 70 000 Ft 70 000 Ft

Sporteszköz medicinlabda db 24 10 000 Ft 240 000 Ft

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

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Tape BSN 25 cm db 20 950 Ft 19 000 Ft

Gyógyszer Tape BSN 4 cm db 30 1 200 Ft 36 000 Ft

Gyógyszer Tape BSN 5 cm db 30 1 500 Ft 45 000 Ft

Gyógyszer Hűtő spray db 30 2 500 Ft 75 000 Ft

Gyógyszer Jégtömlő db 20 4 200 Ft 84 000 Ft

Gyógyszer Bemelegítő krém db 16 4 500 Ft 72 000 Ft

Gyógyszer Orvosi táska felszerelve db 2 20 000 Ft 40 000 Ft

Gyógyszer Hűtőtáska (6L-15L) db 4 12 000 Ft 48 000 Ft

Gyógyszer Mentőláda db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Gyógyszer Ló krém db 10 7 000 Ft 70 000 Ft

Gyógyszer Kinesio Tape DVD db 4 3 200 Ft 12 800 Ft

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

Ingatlan
megnevezés

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Sportcsarnok Junior, U10, U11,
U8, U9

11 000 Ft 35 12 420 4 620 000 Ft

Műfüves pálya Junior, U10, U11,
U8, U9

6 000 Ft 16 12 192 1 152 000 Ft

Atlétika pálya Junior, U10, U11,
U8, U9

1 500 Ft 16 10 160 240 000 Ft
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2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Horváth Zoltán UP szakm. ig. EKHO 4 12 100 000 Ft 20 000 Ft 1 440 000 Ft

Forgács Ferenc Edző EKHO 4 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Szabó Imre Edző EKHO 4 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Sterbik Andrea Edző EKHO 4 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

Horváth Zoltán Masszőr EKHO 4 12 50 000 Ft 10 000 Ft 720 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Horváth Zoltán 1959-11-14 Nem rel. Junior, U10, U11, U8, U9

Forgács Ferenc 1950-08-19 D U10, U11

Szabó Imre 1978-07-02 C U8, U9

Sterbik Andrea 1984-05-21 D Junior, U10, U11, U8, U9

Horváth Zoltán 1959-11-14 Nem rel. Junior, U10, U11, U8, U9

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 8 962 200 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 561 800 Ft

Személyszállítási költségek 4 000 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 6 012 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 800 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 4 320 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 1 000 000 Ft

Összesen 28 056 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

25 172 547 Ft 259 511 Ft 519 022 Ft 25 951 080 Ft 2 883 453 Ft 28 575 022 Ft 28 834 533 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 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 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2015/16 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 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 150 Ft 7 150 Ft 3 575 Ft 10 725 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 114 402 Ft 114 402 Ft 57 201 Ft 171 603 Ft

Utánpótlás-nevelés 519 022 Ft 519 022 Ft 259 511 Ft 778 533 Ft

Összesen 960 861 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása

Tárgyi
utófinanszírozott

A vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó
felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak
végrehajtása

Utánpótlás-
nevelés

A sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító
költségvetési terv összeállítása
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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: Ősi, 2015. 05. 21.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Horváth Zoltán (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Ősi, 2015. 05. 21.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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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)

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

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Logisztikai költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

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

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
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A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
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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

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

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 kérelemhez tartozó mellékletek (39 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasi001_1430336578.jpg Szerkesztés alatt, 990 Kb, 2015-04-29 21:42:58) 98b324ea8c079c3e20f156212a2e577ec47d926ce837e27d0f3acb3292c20ad4

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berlet1001_1430338104.jpg Szerkesztés alatt, 984 Kb, 2015-04-29 22:08:24) b52cc19007d6a81f6d75bfc969cf299b624b55c981bf346d3a20479334f0ddc4

berlet2001_1430338115.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 22:08:35) 730559c7643b35d7b2f2644b9c535ab5ecb9d40d65ad4907ec3d97b5a335c303

berlet3001_1430338129.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 22:08:49) b79a6ee01f82d711340fb56fc7269c8cf166612ef60cc7de6dd1e86a936c49dd

berlet4001_1430338139.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 22:08:59) 75b70466294c2b2462917c540bb8484a80765f2bd10dc0351017b3514d69d4ad

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

azelkeszultletesitmenyaltalterm_1430385764.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-30 11:22:44)
4aeb4e641818d9774eac9d9bd595d27893d2a951f8ddbece4793c926eb0644e6

A beruházás finanszírozási terve és forrása

ureslap_1430385572.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-30 11:19:32) 77d74c67f6809326ec0e3b194deebc0b902acbe56162d8690ba17e418460fc42

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

ureslap_1430385604.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-30 11:20:04) 77d74c67f6809326ec0e3b194deebc0b902acbe56162d8690ba17e418460fc42

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

ureslap_1430385589.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-30 11:19:49) 77d74c67f6809326ec0e3b194deebc0b902acbe56162d8690ba17e418460fc42

Egyéb dokumentumok

utanpotlas_1430336620.doc Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2015-04-29 21:43:40) edd657af2d06cdc3dcfe75062a91466148a65836406ecf8da576b1ba2f2e5942

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

gyogyszerekdiagnosztikaieszkozok_1430339134.docx Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2015-04-29 22:25:34)
6f6bf8744855bba55bed2bcd2521f119a8c132da04b4b2bffedf1fe5d9953eef

Nyilvántartó hatóság igazolása

cegb1001_1430336560.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-29 21:42:40) 87e90aafbfa8af23a4f0bf952b1ee2f3130bded7603acd70a81909278869597c

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

erste_1430422296.pdf Szerkesztés alatt, 364 Kb, 2015-04-30 21:31:36) a60734581554ab55d51bfb16da23ee0e828284caa1290171bb8f842a87d30dd8

Köztartozásmentes adózó

koztartozasmentes001_1430336597.jpg Szerkesztés alatt, 977 Kb, 2015-04-29 21:43:17)
03ee94ee4b3810d4ae218ceca40111a38849eac8a28f8a3b00da0105340329a9

Logisztikai költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

logisztikaikolltsegterv_1430338229.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 22:10:29)
0c58df88a891e942cc2724c51b2b4be99c552e43faae63e9780c4a968ff5ced3

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

nevezesikoltsegterv_1430338179.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 22:09:39)
e5063d07d478bf6f529d3ebd8e974c15b09f9381e1e066d9ef9ce049a737775e

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

rendezesifelkeszitesikoltsegterve_1430338196.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 22:09:56)
2123114f231f86cb75f1fcfafa4c9694caf279302c616dcb62e87a13e3f15885

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

tervezesi_program_02_1430636868.docx Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2015-05-03 09:07:48)
6f502bb2a1608b6240d1e1fded703e1df0e1901260c197c0857e56ac21673277

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolása...

tervezesi_program_02_1430636840.docx Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2015-05-03 09:07:20)
6f502bb2a1608b6240d1e1fded703e1df0e1901260c197c0857e56ac21673277

metszetek_1430637037.pdf Szerkesztés alatt, 311 Kb, 2015-05-03 09:10:37) 5c1a25ddfba3101e15c80a28549a0241236651e144cab170bfa2b1d0f7f54a40

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja...

berlet1001_1430385354.jpg Szerkesztés alatt, 984 Kb, 2015-04-30 11:15:54) b52cc19007d6a81f6d75bfc969cf299b624b55c981bf346d3a20479334f0ddc4

berlet2001_1430385364.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 11:16:04) 730559c7643b35d7b2f2644b9c535ab5ecb9d40d65ad4907ec3d97b5a335c303
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berlet3001_1430385373.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 11:16:13) b79a6ee01f82d711340fb56fc7269c8cf166612ef60cc7de6dd1e86a936c49dd

berlet4001_1430385382.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-30 11:16:22) 75b70466294c2b2462917c540bb8484a80765f2bd10dc0351017b3514d69d4ad

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

ureslap_1430385403.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-30 11:16:43) 77d74c67f6809326ec0e3b194deebc0b902acbe56162d8690ba17e418460fc42

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

ureslap_1430385317.docx Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2015-04-30 11:15:17) 77d74c67f6809326ec0e3b194deebc0b902acbe56162d8690ba17e418460fc42

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

ajanlattetelvakolas2015_04_30jo_1430398552.xls Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2015-04-30 14:55:52)
9a87bf88bd3493c5718665090f846bf2126887b5339e8f99055e598ac24645f4

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

tervezesi_program_02_1430636907.docx Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2015-05-03 09:08:27)
6f502bb2a1608b6240d1e1fded703e1df0e1901260c197c0857e56ac21673277

helyszinrajz_jelenlegi_1430636993.jpg Szerkesztés alatt, 194 Kb, 2015-05-03 09:09:53)
c3a29085a57fabb0d297bc08b1511c9eaf3773efd996898f3453dbc4c4a43612

sportletesitmeny_tervrajz_belso_elr_1430637000.jpg Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2015-05-03 09:10:00)
8cb7ba136108f91865f718dcdd2f26c9dae6f2c35e24219ff0b31b0465ba6856

sportletesimeny_latvanytervek_1430637009.jpg Szerkesztés alatt, 335 Kb, 2015-05-03 09:10:09)
2cb6eac271b664d0ba4a7beb97ac710511e89f3aa81a5a8fa97a8b16097fa3bd

Sporteszköz sportfelszerelés

sporteszkozsportfelszerelesaljogc_1430339122.docx Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2015-04-29 22:25:22)
50c89a281c802da015927a2ca88919244f77c1cd2b061cdc54541d628b48cfb0

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

forgacsferenc_1430338339.pdf Szerkesztés alatt, 869 Kb, 2015-04-29 22:12:19) 5223808a62546c782026db22be4018aeb14f1a0d07098daf06029c79ef9024a0

horvathzoltan_1430338349.pdf Szerkesztés alatt, 906 Kb, 2015-04-29 22:12:29) d5b13ed604cbba64f2d61856442602a333884e3b2297fada80176826fa9e0f5c

szaboimre_1430338361.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-29 22:12:41) 3b8894e0265632f4d21602b2c4fccfe00d617c53237f69d273f312e52d653f27

img_9118.jp_1430378021.jpg Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2015-04-30 09:13:41) f44feb17e7856c1fe0ab21ff4d3c52109077e87af9fd0177f09727d8d19720a3

img_9119.jp_1430378029.jpg Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2015-04-30 09:13:49) e494d667db3a04863e1f6f9baec01260a0dd491a7e17d2c1bda792da817d4c6e

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

szemelyszallitasikoltseg_1430338161.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 22:09:21)
5ce36cc42442a8febfda2fbd9bea6c08354ad303791a32dcb8dccc113a19f182

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

felkeszitesedzotaboroztataskoltse_1430338215.docx Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2015-04-29 22:10:15)
a74433a24de786bb47a4072e8b2c825b595bbdb6793e90648497203c1c2428a9
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