
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  CSVVSE

A sportszervezet jogállása:  Amatőr

Gazdálkodási formakód  521 - Sportegyesület

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

Bajnoki osztály:  OB2

Adószám  18468490-1-06

Bankszámlaszám  57200048-10023026-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  6640  Város  Csongrád

Közterület neve  Dob  Közterület jellege  utca

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  6640  Város  Csongrád

Közterület neve  József Attila  Közterület jellege  utca

Házszám  9/A  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 805 78 47  Fax  +36 20 805 78 47

Honlap  http://csvvse.hu  E-mail cím  csongrad@waterpolo.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Versegi Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 805 78 47  E-mail cím  versegi@vnet.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Versegi Zoltán +36 20 805 78 47 versegi@vnet.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Csongrádi Gyógyfürdő és Uszoda Csongrád Város Önkormányzata Csongrádi Közmű Kft. 24 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2001-06-25

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2001-06-25

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  2001-06-25

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 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 1,2 MFt 1,54 MFt 1,6 MFt

Állami támogatás 0,44 MFt 0,41 MFt 0,55 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 3,44 MFt 3,07 MFt 5,4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 34,22 MFt 25,89 MFt 45 MFt

Egyéb támogatás 4,9 MFt 3,72 MFt 4 MFt

Összesen 44,2 MFt 34,63 MFt 56,55 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 14,67 MFt 16,99 MFt 14,35 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,52 MFt 0,71 MFt 0,9 MFt

Anyagköltség 3,44 MFt 3,6 MFt 4,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 18,83 MFt 20,09 MFt 22 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,92 MFt 2,87 MFt 2,5 MFt

Összesen 39,38 MFt 44,26 MFt 44,25 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 38,84 MFt 43,55 MFt 43,35 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,52 MFt 0,71 MFt 0,9 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 1 559 391 Ft 31 188 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

22 246 099 Ft 444 922 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

453 660 605 Ft 9 073 212 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 47 179 734 Ft 943 595 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Létesítményi feltételek: Nem sok vízilabda csapat kénytelen télen is nyitott medencében tartani az edzéseit. Egyesületünk sajnos ezek közé tartozik. Nagy
nehézségekbe ütközik a téli hideg időben is a megfelelő felkészítést biztosítani sportolóink számára. A fiatalabb gyerekek esetében a szülők meggyőzése okozza a
legnagyobb gondot, míg idősebb sportolóink esetében a fizikai nehézségek (hideg víz, szeles idő, víz feletti pára) kiküszöbölése jelenti a problémát. Az uszoda fedett
tanmedencéjében csak az előkészítő csoportjaink tudnak megfelelően dolgozni. Számukra a szűkös vízfelület és a rendelkezésre álló medenceidő jelenti a
nehézséget. Az U13-U19 korosztály számára télen ezért emelt óraszámban tartunk szárazföldi erőnléti foglalkozásokat külön erre a célra alkalmazott szakemberrel
az uszodával szomszédos iskola tornatermében. Egyesületünknek saját tulajdonú helyiségei, ingatlanjai nincsenek. Szertárhelyiségünket az uszodától béreljük.
Sportszervezet szerkezeti felépítése: Legfőbb döntéshozó testület a közgyűlés. A minden napi teendőkért a háromtagú elnökség a felelős. Az egyesület
tevékenységét a háromtagú felügyelő bizottság ellenőrzi. Az edzők tevékenységükkel az ügyvezető felé tartoznak elszámolni. Célcsoport (utánpótlás korosztály)
jelenlegi helyzete: Sportolóink életkora a 7 és 18 év között változik. A nagy létszámú előkészítő csoportok biztosítják az utánpótlás bázist. Fluktuáció ebben az
életkorban jellemző. Idősebb, már a különböző bajnokságokban szereplő csapatainkban a lemorzsolódás aránya 10% alatt van. Saját nevelésű játékosokkal indulunk
neki a bajnokságoknak. A tehetségesebb gyerekeink a szomszédos Szentes csapatában szerepelnek kölcsönbeadási szerződéssel. A két klub közötti együttműködési
megállapodás alapján lehetőségük nyílik a felsőházas szereplésre. Ez a fiúk esetében a serdülő, míg lányok esetében már a gyermek korosztálytól felfelé jellemző.
Egyesületünk Csongrád és a környező települések gyermekeire alapozza a működését. Ez évfolyamonként kb. 150 főt, lányokat és fiúkat vegyesen, jelent. Ebben a
közegben kell megtalálnunk minden évben azt a 10-15 főt, akiből vízilabdázót tudunk nevelni. Ez a kis létszámú bázis magyarázza a különböző korosztályos
csapataink eltérő eredményességét. 

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

A városi vezetéssel egyeztetve egy 25x30 méteres fedett sportmedence építésére nyújtunk be kérelmet. Eddig egy 20x50 méteres nyitott medencében edzettünk,
amit télen termál vízzel töltöttek fel. A medence mélysége 80 centiméterről indulva növekedett a hosszanti irányban. A téli töltő-ürítő üzemmód az ÁNTSZ "szemet
hunyása" mellett működött. Félpályánál még a 180 cm magas serdülő játékosoknak nyakig ért a víz. Nem igazán volt "ideális" vízilabda mérkőzések megrendezésére.
A szomszédos városban, Szentesen, a helyi sportolók teljesen kihasználják a vízfelületet. Így ott sem tudunk az edzések számára helyet és megfelelő körülményeket
biztosítani. Az egyesületünk számára létfontosságú a tervezett sportmedence megépítése. Az öltözőkkel, szertárral, irodával és lelátóval felszerelt fedett épület igazi
otthona lehetne egyesületünknek. A 25x30 méteres vízfelület egyszerre két csapatnak is biztosíthat edzési lehetőséget. A 25 méteres méret lehetővé teszi
úszóversenyek rendezését is a városi úszó és triatlon sport számára. A város vizes sportegyesületei (triatlon, úszás, vízilabda) mellet az iskolák és a fürdővendégek
is használják majd a medencét egész évben. Az önkormányzat határozatban vállalta az önerő és az ingatlan ingyenes használatának biztosítását. A város
legnagyobb vállalkozása (MARS Magyarország Kft) pedig a társasági adójával támogat bennünket. A jogerős építési engedély rendelkezésünkre áll. Jelen kérelem
sikeres elbírálás után indul a kiviteli tervek elkészítése és a közbeszerzési eljárás. A tervek szerint ez 5-6 hónapot vesz igénybe. A kivitelezés 2016. decemberében
indulhat. Tervezett befejezés 2017 nyara. A társasági adós támogatás összegyűjtésére reális esélyt látunk. A városi vezetés pedig tudja, hogy ilyen lehetősége
medence építésre a közeljövőben nem lesz, így minden követ meg fognak ők is mozgatni a szükséges összeg előteremtésére. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A sportfelszerelések beszerzése a bajnoki évad kezdetén, illetve a januári időszakban jelentkezik. A mérkőzésekre és az edzőtáborokba való eljutás költsége mindig
az aktuális idegenbeli fordulókor, illetve edzőmérkőzéskor, edzőtáborokba való utazáskor adódik. Ezzel a költséggel egész évben számolnunk kell. A nevezéshez és
igazoláshoz kötődő díjak a szezon indulása előtt merülnek fel. A rendezési, felkészítési költségek jellemzően a bajnokság időszaka alatt, míg a verseny- és
játékengedélyek kiállításának költségei augusztusban merülnek fel. A sportlétesítmények bérleti díjával és a személyi jellegű költségekkel havonta kell számolni.
Ingatlan beruházás program időtartama 2016.07.01-2017.06.30 Ütemterve: 2016.07.01 - kérelem elfogadása 2016.08.31 - kiviteli tervek elkészítése 2016.11.30 -
közbeszerzési eljárás 2016.12.01 - kiviteli munkálatok kezdete 2017.06.31 - építkezés befejezése 

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

Programunk összhangban van a Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával a sportág népszerűsítését, tömegesítését, a minőségi edzői munka fejlesztését tűzte
céljául. Továbbá az MVLSZ-szel összhangban kiemelkedően fontosnak tartjuk az utánpótláskorú játékosok lehetőségeinek javítását, az utánpótlásbázis szélesítését.
Hiszünk abban, hogy megfelelő színvonalon elvégzett szakmai munka meghozza gyümölcsét és a klub érdemben szólhat bele a jövőben a bajnoki címért folytatott
küzdelembe. A sportág népszerűsítését a gyerekeknél kell elkezdeni: a gyerekkorban szerzett élmények, tapasztalatok alapvető fontosságúak játékosaink későbbi
sportszakmai karrierje során. 

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

A város legnagyobb utánpótlás nevelő egyesülete vagyunk. Kiemelkedően kezelnek bennünket, de az elvárások is magasak. Fontosnak tartjuk a jó kapcsolat
fenntartását támogatóinkkal, az iskolákkal és az uszoda üzemeltetőivel. Nagy hangsúlyt helyezünk a foglalkozások alatti és azon kívüli nevelési feladatokra.
Különösen fontosnak tartjuk a 14-18 éves korosztállyal való bánásmódot. Szeretnénk a lemorzsolódást minimális szinten tartani. A gazdasági hatások a sikeres
működésből következnek. Egyre több vállalkozás adja nevét és támogatását tevékenységünkhöz. Megfelelő tömegbázis képződése kitermeli magából a sportot
támogató vállalkozói réteget. Ezzel párhuzamosan kialakul egy egészséges életmódot folytató, szabadidős sporttevékenységet űző csoport, akik „sportfogyasztók”
lesznek. A programhoz az anyagi forrásokat a tagdíjbefizetésekből, a látványcsapatsport, a városi és szponzori támogatásokból, biztosítjuk. Ezek bármelyikének
kiesése veszélyezteti a program megvalósítását.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve Új? Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen

(Ft)

Vincze Klára I Normál 168 12 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft

168 12 200 000 Ft 56 000 Ft 3 072 000 Ft

2016/17 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

Vincze Klára Könyvelő Pénzügyi és
Számviteli Főiskola

Vállalatgazdálkodás Üzemgazdász Könyvelői, adminisztrátori,
titkárnői feladatok ellátása

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

1 512 609 Ft 15 594 Ft 31 188 Ft 1 559 391 Ft 1 559 391 Ft 3 103 188 Ft 3 118 782 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Uszodai berendezések,
felszerelések

Mobil lelátó db 1 4 145 280
Ft

4 145 280 Ft

Uszodai berendezések,
felszerelések

Medencetisztító porszívo db 1 2 105 000
Ft

2 105 000 Ft

Egyéb Frekvenciaváltó vízforgató szivattyúra db 2 504 000
Ft

1 008 000 Ft

Uszodai berendezések,
felszerelések

Rajtkövek db 20 193 370
Ft

3 867 400 Ft

Uszodai berendezések,
felszerelések

Kötéltároló dob db 2 437 850
Ft

875 700 Ft

Uszodai berendezések,
felszerelések

Kötélrögzítő elem db 30 34 650 Ft 1 039 500 Ft

Egyéb Napelem rendszer szett 1 16 903
479 Ft

16 903 479 Ft

Uszodai berendezések,
felszerelések

Eszköztároló db 2 584 200
Ft

1 168 400 Ft

31 112 759 Ft

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Mobil lelátó A tervezett fedett sportmedencébe a tervezők mobil lelátó képzeltek el a medence hosszabbik oldalára. A terveken a ennek
megfelelően alakították ki az alaprajzot.

Medencetisztító porszívo A tervezett fedett sportmedence vízének tisztán tartásához feltétlenül szükséges.

Frekvenciaváltó vízforgató
szivattyúra

A vízgépészeti helyiségben levő vízforgató szivattyúk gazdaságos üzemeltetését szolgálja.

Rajtkövek A medencében kialakítandó 10 db 25m-es úszópályához.

Kötéltároló dob A pályahatároló kötelek tárolására

Kötélrögzítő elem A pályahatároló kötelek rögzítésére

Napelem rendszer 50 kW-os napelemrendszer a tervezett sportmedence tetőszerkezetére a megújuló energiák felhasználás céljából

Eszköztároló Labdák, súlyövek, úszódeszkák, lábbóják tárolása a medencetérben.

2016/17 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)

21 578 716 Ft 222 461 Ft 444 922 Ft 22 246 099 Ft 9 534 043 Ft 31 557 681 Ft 31 780 142 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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

Fedettt sportmedence 2016-06-01 2017-06-30 2017-09-01 634 476 760 Ft

634 476 760 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Fedettt sportmedence 6640
Csongrád
Dob utca
3

662/1 A Csongrád Városi Vízilabda SE és a többi csongrádi vizes
sportegyesület fedett medence nélkül, illetve a szentesi sportuszoda
igénybevételével készül a versenyeire. A téli időszak minden évben 20-
30%-os létszám lemorzsolódást eredményez - főleg a kezdő csoportok
esetén -, mely komolyan befolyásolja a felkészülést, versenyeztetést, a
sportolók fejlődését és az eredményeket is. A fedett medence
megépítésével állandó minőségi munkát tudnak végezni az egyesületek
és várhatóan még nagyobb népszerűség övezi majd a vizes sportágakat.
Jellemzően a kistérség nevelési (óvodák) és oktatási intézményei
(általános és középiskolák), valamint hat sportág veszi igénybe a
sportuszodát rendszeresen; Csongrád Városi Vízilabda SE (150 fő),
Poseidon SE (úszás, 50 fő), Idegenforgalmi SE (triatlon, 50 fő),
Csongrádi Vízisport Klub (evezés, 30fő), Csongrádi Kajak-Kenu SE (30
fő), Sárkányhajó SE (20 fő). Ezen felül a szabadidős sportolók is napi
szinten veszik igénybe az uszoda szolgáltatásait. Terveink szerint a
fedett medence megépülését követően a sportágak között megosztva a
vízfelületet tartanánk edzéseket, hazai és külföldi csapatokat látnánk
vendégül edzőtáborozásra. Kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezünk a
környező országokban (Szerbia, Horvátország, Románia, Szlovákia,
Csehország, Ausztria) és az Európai Unió más országaiban
(Németország, Franciao., Svájc, Nagy-Britannia, Dánia) lévő
sportegyesületekkel, továbbá tengerentúli csapatokkal (pl. USC
Sunnyvale) is jó kapcsolatot ápolunk. Mérlegelve a környezeti és
gazdasági adottságokat, a helyi sportágak igényeit és a fenntarthatóság
elveit, a medence méreteit 30m x 25m-re terveztettük, 2m-es
mélységgel. A medence egyik oldalán egy 138 fős székpalásttal ellátott
mobil lelátót tervezünk, a többi oldalon padokkal oldjuk meg a nézők
elhelyezését. Mivel Csongrádon elsősorban utánpótlás nevelés folyik és
a következő évtizedben nem tervezünk nemzetközi minősített
versenyeket rendezni, a medence méretei esetében nem ragaszkodtunk
a FINA előírásaihoz, sokkal inkább a gazdaságos üzemeltetés mellett
tettük le a voksunkat és hisszük, hogy a tervezett létesítmény a reális
céloknak tökéletesen megfelel. A 30m hosszúságú pálya elegendő akár
első osztályú férfi vízilabda mérkőzés rendezésére is, a 25m szélesség
(egyik oldalon rajtkövekkel ellátva) a helyi és regionális úszó- és triatlon
versenyeknek adhat majd otthont. A felkészülési időszakban a medence
mindkét irányban osztható, így egy időben több sportág és a szabadidős
sportoló is használhatja. A nagyobb versenyeket a jelenleg már létező
közeli sportuszoda komplexumokban; Kecskeméten,
Hódmezővásárhelyen és Szentesen rendezik a jövőben is. Kiemelten
fontos az uszoda költségeinek minimalizálása is, ezért energiatakarékos
műszaki megoldásokat; a födémre napelem mezőt, a gépészetben
frekvenciaváltókat terveztünk. A medencetér megvilágítás szakaszosan
kapcsolható lesz.

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

Nem

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

Igen
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

2016/17 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

7 2 180 106 7 106

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 49 5

Gyermek leány 37 0

Serdülő fiú 11 1

Serdülő leány 0 0

Ifjúsági fiú 9 1

Ifjúsági leány 0 0

Összesen 106 7
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz Vízilabda db 100 8 000 Ft 800 000 Ft

Sporteszköz Labdatároló háló db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz Labdatároló zsák db 6 6 000 Ft 36 000 Ft

Uszodai
berendezések,
felszerelések

Labdafogó háló pár 3 150 000 Ft 450 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Fürdőköpeny db 120 15 000 Ft 1 800 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Páncélúszó db 88 6 000 Ft 528 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Páncéldressz db 20 12 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Úszódressz db 17 9 000 Ft 153 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Póló (Galléros) db 130 4 000 Ft 520 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Rövid nadrág db 130 4 000 Ft 520 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Hátizsák db 130 7 000 Ft 910 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Vízilabda sapka (garnitúra) szett 3 150 000 Ft 450 000 Ft

Sporteszköz Vízilabda kapuháló pár 3 40 000 Ft 120 000 Ft

Uszodai
berendezések,
felszerelések

Pályakötélzet teljes (férfi pálya) szett 1 750 000 Ft 750 000 Ft

Sporteszköz Érmek 20 db / csapat szett 19 7 000 Ft 133 000 Ft

780 1 171 000 Ft 7 440 000 Ft

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – egyedi megnevezésű tételek indoklása

Megnevezés Indoklás

Érmek A Vidék V bajnokságban induló csapatok (7x20 fő, minden játékos érmet kap), és a megrendezett tornák csapatainak
(4 torna*3*20 fő) díjazása.

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

0 0 Ft 0 Ft

2016/17 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

Ifjúsági fiú 10 000 Ft 5 40 2 000 000 Ft

Uszoda, teljes
medence

Serdülő fiú 10 000 Ft 5 40 2 000 000 Ft
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2016/17 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 10 000 Ft 15 40 6 000 000 Ft

Uszoda, teljes
medence

Gyermek leány 10 000 Ft 4 40 1 600 000 Ft

40 000 Ft 29 160 11 600 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember megnevezése Korosztály Új? Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Kozák László Ifjúsági fiú N Normál 168 12 240 000 Ft 67 200 Ft 3 686 400 Ft

Huszka Károly Gyermek fiú N Normál 84 12 120 000 Ft 33 600 Ft 1 843 200 Ft

Szremkó Krisztina Gyermek fiú N Normál 168 12 240 000 Ft 67 200 Ft 3 686 400 Ft

Versegi Zoltán Gyermek fiú I Normál 168 12 240 000 Ft 67 200 Ft 3 686 400 Ft

Gál Lajos Ifjúsági fiú N Normál 84 12 120 000 Ft 33 600 Ft 1 843 200 Ft

Tari László Gyermek fiú N Normál 84 12 120 000 Ft 33 600 Ft 1 843 200 Ft

Radvánszki Márta Gyermek fiú I Normál 21 12 16 200 Ft 4 536 Ft 248 832 Ft

Palásti Éva Gyermek leány I Normál 21 12 16 200 Ft 4 536 Ft 248 832 Ft

798 96 1 112 400 Ft 311 472 Ft 17 086 464 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Sportszakember neve Munkakör Edzett
csapatok

száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló

okirat kiállítójának neve

Szak Végzettség Melléklet

Kozák László Vezetőedző 2 Semmelweis Egyetem Vízilabda Sportedző

Huszka Károly Edző 1 Szegedi Tudomány
Egyetem

Válasszon Sportedző

Szremkó Krisztina Edző 1 Magyar Testnevelési
Egyetem

Vízilabda Sportedző

Versegi Zoltán Edző 1 Csongrád Megyei
Önkormányzat
Sporthivatala

Vízilabda Sportoktató

Gál Lajos Erőnléti edző 4 Magyar Labdarúgó
Szövetség

Válasszon Sportedző

Tari László Edző 2 Testnevelési Főiskola Vízilabda Edző

Radvánszki Márta Edző 1 Csongrád Megyei
Önkormányzat
Sporthivatala

Válasszon Sportoktató

Palásti Éva Edző 1 Szinergia Szakképző
Iskola

Válasszon Sportedző
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

Összesen

2016/17 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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

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

Összesen

2016/17 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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Versenyeztetés

A 2016/17-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

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés 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 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 31 188 Ft 31 188 Ft 15 594 Ft 46 782 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

444 922 Ft 444 922 Ft 222 461 Ft 667 383 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 9 073 212 Ft 9 073 212 Ft 4 536 606 Ft 13 609 818 Ft

Utánpótlás-nevelés 943 595 Ft 943 595 Ft 471 797 Ft 1 415 392 Ft

Összesen 10 492 917 Ft  15 739 375 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A közreműködő végzi a következő feladatokat sportfejlesztési program elkészítése, a pályázati dokumentáció
összeállítása, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése, kapcsolattartás a jóváhagyó és az ellenőrző
szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítása, a támogatási igazolás iránti
kérelem benyújtása, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A közreműködő végzi a következő feladatokat sportfejlesztési program elkészítése, a pályázati dokumentáció
összeállítása, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése, kapcsolattartás a jóváhagyó és az ellenőrző
szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítása, a támogatási igazolás iránti
kérelem benyújtása, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítése.

Tárgyi utófinanszírozott A közreműködő végzi a következő feladatokat sportfejlesztési program elkészítése, a pályázati dokumentáció
összeállítása, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése, kapcsolattartás a jóváhagyó és az ellenőrző
szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítása, a támogatási igazolás iránti
kérelem benyújtása, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítése. Feladata a
projektmenedzseri feladatok ellátása is.

Utánpótlás-nevelés A közreműködő végzi a következő feladatokat sportfejlesztési program elkészítése, a pályázati dokumentáció
összeállítása, a negyedéves előrehaladási jelentések elkészítése, kapcsolattartás a jóváhagyó és az ellenőrző
szervezettel, szükség esetén a hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek megvalósítása, a támogatási igazolás iránti
kérelem benyújtása, a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítése.
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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: Csongrád, 2016. 04. 14.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Versegi 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 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: Csongrád, 2016. 04. 14.
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Horkai-nyilatkozat

 Elfogadom az alábbi nyilatkozatot

Alulírott Versegi Zoltán, mint a Csongrád Városi Vízilabda Sport Egyesület (6640 Csongrád, Dob utca 3 ), adószám: 18468490-1-06) nevében

kötelezettségvállalásra jogosult elnök

n y i l a t k o z o m,

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. § (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ)

által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása során megismertem és az abban foglaltak szerint az MVLSZ

által szerevezett sportvezetők képzésére a legalább egy főt beiskolázok.

Nyilatkozom továbbá, hogy a 2016/2017 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által összeállított és

a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett „A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus

bontásban” c. ajánlás alapján végezzük.

Kelt: Csongrád, 2016. 04. 14.
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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 2016. július 1. - 2017. 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 2016. július 1. és 2017. 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)

0 Ft 0 Ft

Kelt: Csongrád, 2016. 04. 14.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-05 10:24:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-06 10:39:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-11 09:54:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-11 09:54:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2016-04-11 21:11:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-05 16:35:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-05 10:26:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 21
Utolsó feltöltés:

2016-04-06 13:14:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-11 20:43:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-05 12:58:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-05 10:30:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-05 10:31:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-07 17:18:30

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2016-04-11 20:38:19

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)

(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

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)

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
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-11 20:39:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-11 20:39:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-11 20:46:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-07 17:18:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-05 17:03:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-05 10:42:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-04 14:39:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-04 14:42:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-04 14:44:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-04 14:46:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-04 14:49:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-04 14:51:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-04 14:55:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-04 14:57:26

Műszaki ütemterv

Pénzügyi ütemterv

Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés

Projekt résztvevőinek bemutatása

Rendezési, felkészítési képzési költségek részletezése

Vincze Klára végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Kozák László végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Huszka Károly végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Szremkó Krisztina végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Versegi Zoltán végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Gál Lajos végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Tari László végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Radvánszki Márta végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Palásti Éva végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Kelt: Csongrád, 2016. 04. 14.
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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 7 8 14%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 0 0%

Edzőtáborok száma db 3 6 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő Ifjúsági
korosztály

8 10 25%

U18 fő 0%

U17 fő Serdülő
korosztály

11 11 0%

U16 fő 0%

U15 fő Gyerek
korosztály

86 99 15%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 1 512 609 Ft 15 594 Ft 31 188 Ft 1 559 391 Ft 1 559 391 Ft 3 103 188 Ft 3 118 782 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 461 629 503 Ft 4 759 067 Ft 9 518 134 Ft 475 906 704 Ft 203 960 016 Ft 675 107 653
Ft

679 866 720 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

21 578 716 Ft 222 461 Ft 444 922 Ft 22 246 099 Ft 9 534 043 Ft 31 557 681 Ft 31 780 142 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 440 050 787 Ft 4 536 606 Ft 9 073 212 Ft 453 660 605 Ft 194 425 973 Ft 643 549 972
Ft

648 086 578 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

45 764 341 Ft 471 797 Ft 943 595 Ft 47 179 734 Ft 5 242 193 Ft 51 950 129 Ft 52 421 926 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 508 906 453 Ft 5 246 458 Ft 10 492 917 Ft 524 645 829 Ft 210 761 600 Ft 730 160 970
Ft

735 407 428 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 70 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (64 darab)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

alairasminta_1459931958.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-06 10:39:18) 04fc6d96e67be09e1c28e019004df3e33a47937a2b0243e2e7242e1fd80418bb

Egyéb dokumentumok

nyilatkozat_edzok.feladatai_1459954186.pdf (Szerkesztés alatt, 410 Kb, 2016-04-06 16:49:46)
4fbfe55bb49bfe450183c3a89756c98379169e16331c2dac415c1151b844243a

nyilatkozat_nevezett.csapatokrol_1459954240.pdf (Szerkesztés alatt, 399 Kb, 2016-04-06 16:50:40)
10fd1d9864910cc2df3a4d0248c80a02f89b5c0b102f70c905fb8c1f1f7bc7f3

upreszletezes-felhasznalasiutem_1460029264.pdf (Szerkesztés alatt, 439 Kb, 2016-04-07 13:41:04)
9bf4d4afa2533a9976e2032a655c7507e0c5bf9a7b3fa76f36b4fb7c16ebe9c3

upreszletezes-szallasesetkezes_1460029281.pdf (Szerkesztés alatt, 364 Kb, 2016-04-07 13:41:21)
278ddfea546e39c1951223c258bafa6535b85960a0df69609dbe2afb8e4392a1

upreszletezes-utazasikoltsegek_1460029294.pdf (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2016-04-07 13:41:34)
ff27cb82152f2b6108c478af438c4ef528c007523e1c260d656e47b8cc6c339e

arajanlat-eszkoztarolo_1460401849.pdf (Szerkesztés alatt, 1003 Kb, 2016-04-11 21:10:49)
9d127c0611964f1149ebe754a220dad3352fcb9febc152076090b1736ae2afbf

arajanlat-lelato_1460401871.pdf (Szerkesztés alatt, 904 Kb, 2016-04-11 21:11:11) b3f9743b550bfaea2d9dbd633523a664845ce947355c459e01d17bb1428db961

arajanlat-medencekiegeszitokre_1460401887.pdf (Szerkesztés alatt, 585 Kb, 2016-04-11 21:11:27)
32cb3fad65320eee1c9f90ce6473d287a9af2ad5dd79630d0d12493c3b90f89f

arajanlat-napelem50kw_1460401903.pdf (Szerkesztés alatt, 669 Kb, 2016-04-11 21:11:43)
42a59f6df08b143cf553e15cc395badb37753d4d2df876713b060de9c3ba1ace

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

birosagi.igazolas_1459844683.pdf (Szerkesztés alatt, 473 Kb, 2016-04-05 10:24:43)
066a8807e937b4cdd7e72ca9acd56aad4fcbf19080363896beab2f199c99a532

(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

szolgaltatasi.dij.befizetese_1460361293.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2016-04-11 09:54:53)
433495d1e18d827c5bbe65b00ff37ac42d8a051193ccb10023964e872ec497c1

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

koztartozasmentes_adozoi_igazolas_1460361240.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2016-04-11 09:54:00)
1cf054317bc6ee326f7e17d2c76b5151efe9dc948a93ca20578e0b7cc3b82d85

Rendezési, felkészítési képzési költségek részletezése

reszletezes-rendezesikoltsegek_1459868620.pdf (Szerkesztés alatt, 351 Kb, 2016-04-05 17:03:40)
1683829af503bf45bb63fbb2ea923953992a7a01f0273365432b678bc0d2d7b5

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

reszletezes-berletidij_1459866927.pdf (Szerkesztés alatt, 352 Kb, 2016-04-05 16:35:27)
c51717fac3cf4b81a62c62c9644189e6104fc1f129a8219ae4ee09dec7e9af94

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

jogerosepitesiengedely_1459844794.pdf (Szerkesztés alatt, 815 Kb, 2016-04-05 10:26:34)
4e38917f4511a849c9c060373011be45b9cbd4fac0b7edb80c2e7c65900e3d46

hatarozatjogeroreemelese_1459844818.pdf (Szerkesztés alatt, 319 Kb, 2016-04-05 10:26:58)
d603285acdb79d1e65676f1f867b93bd119ba3b50a622e9ba7dbfa5a635a14f8

Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés

hatastanulmany_1460400380.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-11 20:46:20) 71b388085bf9f78c28f1529709f12c4c7ca1198319a2b5a24ba9823ffc22d25a

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

hitelestulajdonilap_1459853923.pdf (Szerkesztés alatt, 376 Kb, 2016-04-05 12:58:43)
386f26a536fbc8de7e12af41569891926decd75ef4629880d7a426d065fb9118

A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve

koltsegkalkulacio-elektromos_1460399733.pdf (Szerkesztés alatt, 348 Kb, 2016-04-11 20:35:33)
8e8b8b3969bff44e096d596da7f47f50d7fac0a1df4c54293ec3840912b620c4

koltsegkalkulacio-epitesz_1460399806.pdf (Szerkesztés alatt, 758 Kb, 2016-04-11 20:36:46)
318536485bcd390731b9c3ae0397f6c2f4351118e82f7788e3e482d516aa02ae

koltsegkalkulacio-epuletgepeszet_1460399860.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2016-04-11 20:37:40)
b26218e1ad7f0bde1a7bdb80fa85b46575198237548f16b42bf6ff617511a01b

koltsegkalkulacio-medencetechnolo_1460399899.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2016-04-11 20:38:19)
f0182053bfb30a578c143770e7a552189392de0eb6fe3649b057c971e45d068e

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

nemepitesiengedelykotelesmunkak_1460400237.pdf (Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2016-04-11 20:43:57)
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a37d87ec18ef624720f67ac5c237b1c8b31d88ed795b0ebdfbd5223c9041b4a0

Műszaki ütemterv

muszakiutemterv_1460399958.pdf (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2016-04-11 20:39:18) b0ea19b1cf0ba316cd105ecc1c0bcba4f71c79adca904a80da0eba210eab40ac

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

cs_ut_357_4_2015.doc_1459940538.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2016-04-06 13:02:18)
6fd553353b55b8076868a21f58bff7f13e6ab6722a0f636026092a434b2b8f5a

e-01_helyszinrajz_1459940568.pdf (Szerkesztés alatt, 476 Kb, 2016-04-06 13:02:48)
2b79cd1842ca6591ea37f44997e17811dd7b308ac37100c99b3a4c123fa66bc4

e-02_pinceszinti_alaprajz_1459940594.pdf (Szerkesztés alatt, 475 Kb, 2016-04-06 13:03:14)
0ab071d305418cef6cb625b6ce54c5b7862e84d5bd0e27c36c0333f5e6a26a29

e-04_emeleti_alaprajz_1459940612.pdf (Szerkesztés alatt, 282 Kb, 2016-04-06 13:03:32)
d07f979904fc294357eece7af8b0ad54d7f44f00fbe0fa8304404de85193d6d9

e-05_aa_metszet_1459940638.pdf (Szerkesztés alatt, 531 Kb, 2016-04-06 13:03:58)
0b058bab20ba5ff61ba432a9d98f4c4c87acbe17ed9bbd53025c38b79428e312

e-06_bb_metszet_1459940667.pdf (Szerkesztés alatt, 582 Kb, 2016-04-06 13:04:27)
14490c35cbd1238b035fe8707f0aaed9700f37bb736abab8490fe1aacb088a42

e-07_keleti_homlokzat_1459940681.pdf (Szerkesztés alatt, 171 Kb, 2016-04-06 13:04:41)
eb1826093316157c919c46507f09292a65863f378979cab0a171f9835f1df485

e-08_nyugati_homlokzat_1459940695.pdf (Szerkesztés alatt, 158 Kb, 2016-04-06 13:04:55)
a9f41cef051dc4aa48e8abadbe1ae24b9cf61041491e0ded8a03516afab74975

e-09_deli_homlokzat_1459940715.pdf (Szerkesztés alatt, 178 Kb, 2016-04-06 13:05:15)
a70648d896da6057fe1c2b7b0944079138990d17f925ccfd8b03dac7c9d3c7ac

e-10_eszaki_homlokzat_1459940734.pdf (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2016-04-06 13:05:34)
2057174dbb90339c50385e5e4707ce13068fee2372997ce842a67364c483978b

e-11_terepszint_feletti_beepites_zo_1459940752.pdf (Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2016-04-06 13:05:52)
1803e7031fdc2a44957448d9bd6e876da875ee77ff62d082e771add8ee9f0096

e-12_brutto_szintterulet_szamitas_1459940784.pdf (Szerkesztés alatt, 667 Kb, 2016-04-06 13:06:24)
ee1bdf95d1b78a7d8aa7bbba3481c1736bcd49e604c0aa46b9971333e4b01b2e

e-13_epuletmagassag_szamitas_1459940804.pdf (Szerkesztés alatt, 231 Kb, 2016-04-06 13:06:44)
27f97f8aef8d663b405efc38fe36d2186eb015109b6a6fbe1aae3bdd445f78aa

energetikai_szamitasok1_1459940852.pdf (Szerkesztés alatt, 855 Kb, 2016-04-06 13:07:32)
fa5561962651fe174544c89f9dfe0f99e7fb3ee63ae893528fd147e377f7db36

epitesz_muleiras_kiegeszitese1_1459940868.pdf (Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2016-04-06 13:07:48)
a9dfbb40de1b8ebfff7b06d6b3bb0cb694bcf004538138a338621902d2f55c56

fakivagasi_terv_2015_12_15_1459940912.pdf (Szerkesztés alatt, 523 Kb, 2016-04-06 13:08:32)
0a692ccae1471242fdbe82b5c6ad319dec43c41261a05916d24b28cc241e595a

javitott_foldszinti_alaprajz_1459941086.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2016-04-06 13:11:26)
90ddb931c18f78a6e535b26e724ed936a49c6fe58bf27984a28eed0f91c99881

javitott_muszaki_leirasok_egyben__2_1459941137.pdf (Szerkesztés alatt, 968 Kb, 2016-04-06 13:12:17)
5ed33794efbe7c06a757b4aa2fa6deba98544ad1508b8a61240eb95d12f8ae06

talajvizsgalati_eredmenyek1_1459941201.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-06 13:13:21)
d5543729967e8c72555576480296a93afcf9c2dd7e6495eff5640f47705d61bd

tervezoi_alairolap_1459941224.pdf (Szerkesztés alatt, 258 Kb, 2016-04-06 13:13:44) 962623a07ff1086c5952decce3a2e0a081323342cbffd3cabcc6b05e3db6e18f

tulajdonosi-epittetoi_alairolap1_1459941270.pdf (Szerkesztés alatt, 879 Kb, 2016-04-06 13:14:30)
1f80e7a4e042ef73b7b1c9c8cc247eb7c7e887a4caf044130f6f92af8bc8d972

Pénzügyi ütemterv

penzugyiutemterv_1460399993.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2016-04-11 20:39:53) 2917a5a38f19bb5936c86e18d8209cfee887f89007003ffd9f61021f35dc42ef

Projekt résztvevőinek bemutatása

projektresztvevoinekbemutatasa_1460042337.pdf (Szerkesztés alatt, 345 Kb, 2016-04-07 17:18:57)
a03d9fbe34edc4b8770fec2e984e2e2460160346199cde7efdb0a0c617e71c07

Ingatlan tulajdonosának és egyéb, az ingatlannal érintett feleknek közhiteles hozzájáruló nyilatkozata (30 napnál nem régebbi)

kozhiteleshozzajarulonyilatkozat_1459845040.pdf (Szerkesztés alatt, 256 Kb, 2016-04-05 10:30:40)
a25d80c4e03d44ce11f633fdb659d358b4afad99cbbc70a23ebb255c12a59bc6

Üzemeltetési koncepció, jogi háttér

uzemeltetesikoncepcio_1460042310.pdf (Szerkesztés alatt, 348 Kb, 2016-04-07 17:18:30)
ce93065526c2a97bf50f88e137c33404a3a2800997ffc7e14b4acbd5c08674f7

Magyar Állam zálogjogának bejegyzési jogát bemutató okirat

nyilatkozatjelzalogbejegyzeshez_1459845067.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2016-04-05 10:31:07)
aff17429925b85e2db1ac9c151e2b529d9610ea4e24be136464eaf788911ad7c

onkormanyzatihatarozat-jelzalog_1459845084.pdf (Szerkesztés alatt, 333 Kb, 2016-04-05 10:31:24)
545e9d624385ab4cfb43fcd4e98ce8c24cf66f24fce27f9454093f76cbff1d5b

Vincze Klára végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

vinczeklara_1459845730.pdf (Szerkesztés alatt, 344 Kb, 2016-04-05 10:42:10) a189eae3c0da4381b60fa3d30fcf84873b3f517cd9f07478ba4e576a02fe4c86

Kozák László végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
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kozaklaszlosportedzo_1459773587.jpg (Szerkesztés alatt, 202 Kb, 2016-04-04 14:39:47)
3a2b9910d8ac6f15be66db58ac433817249ab8e2273523a2411978cec8efa0eb

Huszka Károly végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

huszkakarolysportedzo_1459773751.jpg (Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2016-04-04 14:42:31)
bb08007ea0855d84070550d45d454db4457c25307645e8e61d34213bdccbc54d

huszkakarolytestnevelo_1459773761.jpg (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2016-04-04 14:42:41)
fa28fcfcb601c17ee066a2fddbd75aedb8b059f363104341d8b95c49f620fa3f

Szremkó Krisztina végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

szremkokrisztinasportedzo_1459773855.jpg (Szerkesztés alatt, 819 Kb, 2016-04-04 14:44:15)
524144b80e3c945495bc065b0e3fd47ae9df062af54f8ccda605588c4b882702

Versegi Zoltán végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

versegizoltansportoktato_1459773994.jpg (Szerkesztés alatt, 667 Kb, 2016-04-04 14:46:34)
0b4c8977dcf59e22ce8577fb3cdc2da93a97e80d269763a9c51488ee26b081b9

Gál Lajos végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

gallajossportedzo_1459774132.jpg (Szerkesztés alatt, 578 Kb, 2016-04-04 14:48:52) cc093b6fe479f2a3235acaed1fd3fb9911476b219e99c285f4dbc06d5b3f2ed3

gallajostestnevelo_1459774144.jpg (Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2016-04-04 14:49:04)
0e3678d8f70d672a37ba95386d74a3776c4a0705e9ee2c7a8a8eb3c64e081826

Tari László végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

tarilaszlosportedzo1_1459774261.jpg (Szerkesztés alatt, 340 Kb, 2016-04-04 14:51:01)
7f5f579badb09715afefc320aba2d47484922d3843983467c55cac860ee8c104

tarilaszlosportedzo2_1459774274.jpg (Szerkesztés alatt, 317 Kb, 2016-04-04 14:51:14)
a47b3c9b42b5adad96ca2997cc1aaec3dfd507b25c0a098372f6e4dc792de9ec

Radvánszki Márta végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

radvanszkimartauszoedzo_1459774532.pdf (Szerkesztés alatt, 297 Kb, 2016-04-04 14:55:32)
6cff34664c8d6f9fb474cbab59f56d62e80acb845c50f96017c9c168f59d85bc

Palásti Éva végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

palastievauszoedzo_1459774646.jpg (Szerkesztés alatt, 531 Kb, 2016-04-04 14:57:26)
c26fb5741f519ee8e56d4e2317afd0afa3ae62896687825771b773c0ec6ab2b5
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