
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  SK Ajka-Padragkút SE

A kérelmező szervezet rövidített neve  PASE

Gazdálkodási formakód  521  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Nem jogosult

Tagsági azonosítószám  1971

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya

 Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Bozsik program

Adószám  19900496-1-19

Bankszámlaszám  10400810-50526554-52541003

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8451  Város  Ajka

Közterület neve  Szőlőhegyi  Közterület jellege  út

Házszám  1/B  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  8400  Város  Ajka

Közterület neve  Bartók B.  Közterület jellege  út

Házszám  87/A  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 418 13 01  Fax  

Honlap  www.sk-ajka-padragkut-se.hu  E-mail cím  padragkutse@freemail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Karika Rudolf

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 418 13 01  E-mail cím  padragkutse@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Karika Rudolf +36 70 418 13 01 padragkutse@freemail.hu

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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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 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,27 MFt 0,27 MFt 0,27 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 3,5 MFt 4,7 MFt 0 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 4,77 MFt 4,97 MFt 0,27 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,9 MFt 0 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,4 MFt 2,4 MFt 1,8 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1,9 MFt 3,3 MFt 0 MFt

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

Összesen 6,2 MFt 5,7 MFt 1,8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 3,4 MFt 3,3 MFt 0 MFt

Működési költségek (rezsi) 2,4 MFt 2,4 MFt 0 MFt

be/SFP-11597/2016/MLSZ

2017-11-28 18:53 2 / 24



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)

280 357 Ft 5 607 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 101 523 Ft 2 030 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

A tavalyihoz képest az idén is tovább nőtt és nőni fog az egyesület létszáma. Ezt a bővülésen kívül az ebben a szezonban elíndítandó U19 korosztályhoz igazoló játékosok száma is növeli.
Létszámnak tekinthető továbbá az igazolással nem rendelkező civil egyesületek tagjai, akik heti rendszerességgel látogatják az egyesület által bérelt létesítményt. A TAO programnak
köszönhetően tudjuk bővíteni és életben tartani az egyesületet. Az egyesület helyzete stabilnak mondható, a létesítmény nagyszerű környezetben helyezkedik el, a hova mindenki szívesen jár.
A megnövekedett létszám indokolja az edzői létszám növelését. A mellékelt kisebbségi önkormányzati tánogató nyilatkozatok alapján is látszik, hogy az egyesület kiemelten foglalkozik a
hátrányos helyzetű, kisebbségi és roma gyermekekkel. Ezt az egyesület vezetése is támogatja, hiszen az egyesület elnöke is roma származású. A gyerekek ezért is járnak nagy számban, mert
itt nem kell tartaniuk a származásuk miatti hátrányos megkülönböztetéstől.A pályázatoknak és a támogatásoknak köszönhetően az összes gyerekekben, pláne a hátrányoshelyzetű,
kissebbségi származású gyerekek előtt kirajzolódhat egy távlati jövőkép, mely nagyban befolyásolhatja viselkedésüket, jövőjüket. A fejlődésnek eredményeképpen a szezonban 3fő gyermeket
adunk át ai ILLÉS AKADÉMIának. Az egyesület 2016.szeptember 01.-től egy fő főállású személyt fog alkalmazni, akinek a feladata az edzői munka mellett, kapcsolattartás a szövetséggel,
ovodákkal, iskolákkal, szülőkkel. Települések polgármestereivel, kisebbségi önkormányzatokkal, kultúrális egyesületekkel, országos és megyei szervezetekkel. Feladata lesz többek között
igazolások, átigazolások, edzésidőpontok, edzőbeosztások elkészítése, pályázatírással kapcsolatos feladatok, gépjármű menetrend megyszervezése, kisegítő személyzet munkájának
ellenőrzése és irányítása. E óriási munkához kénytelenek leszünk egy fő alkalmazottat foglalkoztatni. 

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

Ingatlan beruházás jogcímre nem adunk be pályázatot. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Folyamatos minden bajnoki évadra. 

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

A szakszövetségekkel, mind az országos mind a megyei , területi és körzeti szövetséggel az egyesület kapcsolata folyamato és jó. Az információ áramlás oda- vissza alapon rendben működik.
Pályázatainkat egymásra építve, folyamatos bővülést tervezve és azt realizálva is készítjük el. Már most biztos, hogy a következő pályázatban ismét plusz 1 db buszra kell pályáznunk, mivel
már most is bővül a szállítandó gyermekek létszáma. Távolabbi teleülésekről is, már most is járnak, mint pl.Vid,Somlószőlős, Somlóvecse, Doba és Dabrony. A két program előrelépést jelent
mind a létszám, (U19 indítása), mind az eszközbeszerzés (kisbusz) és felszerelés beszerzés teületén. A járműbeszerzésnél több ajánlatot kértünk és a legjobb ár/értékarány
figyelembevételével választottunk. (FORD) 

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

A program hatása abban nyilvánul meg, hogy az gyesület a támogatások hatására béreket tud fizetni, karban tudja tartani az általa bérelt létesítmény, felszerelést, ruházatot biztosítani a
gyermek sportolóknak, akik közül a legtöbbje hátrányos helyzetű. A mellékelt kisebbségi önkormányzati tánogató nyilatkozatok alapján is látszik, hogy az egyesület kiemelten foglalkozik a
hátrányos helyzetű, kisebbségi és roma gyermekekkel. Ezt az egyesület vezetése is támogatja, hiszen az egyesület elnöke is roma származású. Saját példáját hozza fel a gyerekeknek, hogy a
tanulás, munka és a sport területén végzett kitartó munkával ki léphet az árnyákából. Sajnos településünk Ajkához tartozik, nem független. Ezáltal el van zárva a hátrányos helyzetű
településeknek, gyermekeknek, sportolóknak kiírt mindennemű pályázatoktól. A településrészen rengeteg a hátrányos helyzetű roma kisebbségi származású család, ígya gyerek is. Több ilyen
helyzetű család befogadására létesített és használt épület található, kihasználtsága szinte 100%, hiszen nagyon sok településről erre költözetek családok az országos Családi és Kismama
szállás területére. A megyei szövetség kiemelt célja volt és a jövőben is a hátrányos és kissebbségi származású sportolók integrálása, a labdarúgáson keresztül.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 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 Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Informatikai beruházás Számítógép/laptop perifériákkal (nyomtató és monitor) db 1 171 500 Ft 171 500 Ft

Pályakarbantartó gép szivattyú db 1 110 600 Ft 110 600 Ft

Pályakarbantartó gép locsolótömlő méter 200 550 Ft 110 000 Ft

392 100 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Számítógép/laptop perifériákkal
(nyomtató és monitor)

A számítógépre a TAO pályázat elkészítéséhez, a kapcsolattartáshoz az egyesületttel kapcsolatos nem helyhez, irodához kötött ügyintézéséhez
szükséges.Laptop, nyomtató és egy nagyobb méretű monitor-TV, hogy a gyerekek ezen kersztül is tudják a sporttal kapcsolatos oktatóvideókat,
mérkőzés felvételeket nézni. A többségüknek nincs számítógépe és internet hozzáférése,családi helyzetük miatt, hiszen szegény sorsú családokból
származnak, így azonban a klub helyiségben ők is ki tudják használni ezt a lehetőséget.Továbbá a tervezett nyári táborok alkalmával is biztosított
lenne számukra a világháló.

szivattyú A sportcentrum saját fúrt vízellátással rendelkezik, azonban ez a rendszer már régi és koszerűtlen. A jelenlegi egykörös rendszert kívánjuk fejleszteni.
Fenti saját vízellátás alkalmazásával csökkenteni tudjuk a rezsi költségeinket.

locsolótömlő A locsolótömlő a pályák karbantartására szükségesek. A jelenleg használt tömlők elöregedtek, sok helyen lyukasak, sérültek.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

271 947 Ft 2 804 Ft 5 607 Ft 280 357 Ft 120 153 Ft 397 707 Ft 400 511 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. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U16 SK AJKA-PADRAGKÚT SE U16 11 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U14 SK AJKA-PADRAGKÚT SE U14 8 egyéb ffi UP bajnokság egyéb ffi UP bajnokság Aktív

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 2 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 10 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 15 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U19 Sport Klub Ajka Padragkút SE 20 egyéb ffi UP bajnokság Pályázat elbírálásától függő Inaktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

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

Sportfelszerelés utazómelegítő db 22 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 2 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 2 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 2 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés edzőmelegítő db 2 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés sporttáska db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés mérkőzésgarnitúra db 20 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés sportszár pár 20 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz mérkőzéslabda db 30 0 Ft 0 Ft

Sportfelszerelés cipő élőfüves pályához pár 40 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz kapuháló 5x2 méter db 1 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz kapu 5x2 méter db 2 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz kapuháló 7x2 méter pár 1 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz Pályavonalazó kocsi db 1 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz Labdafogó háló nm 360 0 Ft 0 Ft

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

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

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Padragkúti SportCentrum Sportcsarnok 0 Ft 60 10 0 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Padragkúti
SportCentrum

Egyesületünk hosszú évek óta bérli a tulajdonostól a sportlétesítményt. A tulajdonos mindent elkövet, hogy a gyerekek minden időszakban használni tudják a létesítmény
minden területét. (füves pályák, tornacsarnok, konditerem, klub, öltözők, kompletten mindent)

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

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző 2243 Normál 160 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Edző 5381 Normál 96 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Edző 8168 Normál 96 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző 856 Normál 96 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Egyéb Segéd edző Normál 96 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Egyéb Buszsofőr Normál 60 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Egyéb Takarító Normál 60 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Egyéb Pályamunkás Normál 60 10 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

Segéd edző A megnövekedett létszám miatt szükséges az alkalmazása. A megfelelő feltételek és végzettsége esetén továbbképzésre küldjük.A 2016/2017
bajnokságban már az U19 korosztályt is indítani szeretnénk, mivel a nálunk, az egyesület által kinevelt gyerekek maradni szeretnének az
anyaegyesületben. Tolmácsolták az egyesület vezetése felé ez irányú elképzelésüket.Fent nevezett személy Bartha László már most is rész vesz az
edzések lebonyolításába. Korábban megyei I. o. játékos és gólkirály is volt.

Buszsofőr A pályázott kisbusz vezetésére szükséges létszámbővítés miatt szükséges.

Takarító A sportlétesítmény takarítását végziel, továbbá a sportfelszerelések mosását, szükség szerinti vasalását, javítását látja el.

Pályamunkás A sportlétesítmény területéhez köthető pályamunkákat végi el a szezon kezdetétől a szezon végéig, télen - nyáron. Fűnyírás, vonalazás, avar
eltakarítás,emellett a rendelkezésre álló gépekkel a pályfenntartási és karbantartási munkákat végzi el.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

2243 UEFA B U14 24 19

856 UEFA B U19 24 19

8168 MLSZ D U9 24 10

5381 MLSZ D U7 24 10

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 0 Ft
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2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Általános Képzés

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

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

Sportmenedzser alap 1 200 000 Ft

200 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

98 477 Ft 1 015 Ft 2 030 Ft 101 523 Ft 101 523 Ft 202 030 Ft 203 045 Ft
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Szakképzés

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

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

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

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

be/SFP-11597/2016/MLSZ

2017-11-28 18:53 17 / 24



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)

5 607 Ft 5 607 Ft 2 804 Ft 8 411 Ft

Utánpótlás-nevelés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Általános képzés 2 030 Ft 2 030 Ft 1 015 Ft 3 045 Ft

Összesen 7 637 Ft  11 456 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Kapcsolattartás, a beruházás előkészítésével, bonyolításával kapcsolatban, a pályázattal kapcsolatos feladatok végzése a pályázat végéig.

Utánpótlás-nevelés Kapcsolattartás, a beruházás előkészítésével, bonyolításával kapcsolatban, a pályázattal kapcsolatos feladatok végzése a pályázat végéig.

Általános képzés Kapcsolattartás, a beruházás előkészítésével, bonyolításával kapcsolatban, a pályázattal kapcsolatos feladatok végzése a pályázat végéig.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Ajka, 2017. 11. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Karika Rudolf (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron
bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad
végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon
kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Ajka, 2017. 11. 28.
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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)

(22 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

Kelt: Ajka, 2017. 11. 28.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0 4 5 25%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0 4 5 25%

Edzőtáborok száma db 0 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

U13 fő 0 20 20 0%

U14 fő 0 17 20 18%

0%

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 1 16 1500%

U18 fő 0 0 0 0%

U17 fő 0 0 0 0%

U16 fő 0 18 18 0%

U15 fő 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U7 fő 0 4 10 150%

U9 fő 0 12 16 33%

U11 fő 0 7 16 129%
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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 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 271 947 Ft 2 804 Ft 5 607 Ft 280 357 Ft 120 153 Ft 397 707 Ft 400 511 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

271 947 Ft 2 804 Ft 5 607 Ft 280 357 Ft 120 153 Ft 397 707 Ft 400 511 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

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

Képzés 98 477 Ft 1 015 Ft 2 030 Ft 101 523 Ft 101 523 Ft 202 030 Ft 203 045 Ft

- ebből általános képzés 98 477 Ft 1 015 Ft 2 030 Ft 101 523 Ft 101 523 Ft 202 030 Ft 203 045 Ft

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

Összesen 370 424 Ft 3 819 Ft 7 637 Ft 381 880 Ft 221 676 Ft 599 737 Ft 603 556 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 7 000 Ft 22 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (40 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)

alairasicimpeldany001_1459328290.jpg (Szerkesztés alatt, 835 Kb, 2016-03-30 10:58:10) 8a034f13ad2b3dbbdff0d5d59bb89c806c3412220ca7ca1eecf710e23b69d43e

Egyéb dokumentumok

ajkavaros001_1459762740.jpg (Szerkesztés alatt, 972 Kb, 2016-04-04 11:39:00) 53d6371653667963775090216c6711f118156b8b75dce3e916bfa68cea93c3ce

devecser001_1459762750.jpg (Szerkesztés alatt, 788 Kb, 2016-04-04 11:39:10) ed3cb9d508f78f413b2ca08eba1e4d40330f7b0f79d10ed6dd36dfd3bba30344

flarebeas001_1459762761.jpg (Szerkesztés alatt, 670 Kb, 2016-04-04 11:39:21) 72b629a1cfa99059914b70ba51013d6e6c6e1ceea5c897bd0dba26b8c0e6687b

megyeionkorm001_1459839682.jpg (Szerkesztés alatt, 1021 Kb, 2016-04-05 09:01:22) fd49cef044425946ff2aa2b137d82fc92db9c42f2904fc6648666333a6835e98

bartha001_1459840475.jpg (Szerkesztés alatt, 283 Kb, 2016-04-05 09:14:35) f5ba5511ed90de1c27d458b37e5dc2b6a77a97c32fa28b7e9f7e56eef98fd7e3

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

cegbirosag1001_1459328263.jpg (Szerkesztés alatt, 882 Kb, 2016-03-30 10:57:43) 1582b6ecb8d6995dbedb28385ee216cf9f476b3e8f2f52e28dda940d98347e80

cegbirosag2001_1459328271.jpg (Szerkesztés alatt, 394 Kb, 2016-03-30 10:57:51) 8740dde46300e4faaa7ffaddcd995a9d45eba27a6e25cecb146d5ee06ebbb40e

(22 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasidij001_1459770088.jpg (Szerkesztés alatt, 513 Kb, 2016-04-04 13:41:28) 06530f6e83f38eb0c0cc20017568dbde0b935dab9bfdd32b864ca6ac634a25b1

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

adfo201604001_1460624113.jpg (Szerkesztés alatt, 675 Kb, 2016-04-14 10:55:13) 05b6e9fe7664a7ede3f490f7ea2e2766c50523bde6988fc8247b6c1a470c7111

adoigazolas001_1459328302.jpg (Szerkesztés alatt, 659 Kb, 2016-03-30 10:58:22) 023a5b5262faa4c35e90c449ef162ed98b8d5214972477df3976569a3501f59a

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

fenykepezogep1001_1459504167.jpg (Szerkesztés alatt, 791 Kb, 2016-04-01 11:49:27) 886f1ebd0bde7a8922766fe07ac663ba03330e2a9e667fff32955610d193bb3c

fenykepezogep2001_1459504176.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-01 11:49:36) eadccf30106b2c7bff1969907cfc3c5721cf9e872907af3972e3ecc15e1e513e

laptop001_1459504186.jpg (Szerkesztés alatt, 521 Kb, 2016-04-01 11:49:46) 09ce5fb5dfe026dc0f4c59fe60a1140902663bc024b2580f12675c42345851b2

legea001_1459504200.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-01 11:50:00) 1c2038bfe3d72357aafea29c68c91b3b340d99fded3159e8b176b16fdaded398

locsolofej001_1459504210.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-01 11:50:10) 1733291340db83c5b6f89971d29efacabe68ff59e96357f1cab3cf936916ceb3

monitor1001_1459504218.jpg (Szerkesztés alatt, 538 Kb, 2016-04-01 11:50:18) 62f926e572e15609aad6ae06001349d16270c6f6ac597f7477bc5b3729ca5913

monitor2001_1459504230.jpg (Szerkesztés alatt, 486 Kb, 2016-04-01 11:50:30) a9c0d69ce2f7ba9eb38f10ed109aa824d7279ca06d570b3010b6fe7358186b52

monitor2001_1459504280.jpg (Szerkesztés alatt, 486 Kb, 2016-04-01 11:51:20) a9c0d69ce2f7ba9eb38f10ed109aa824d7279ca06d570b3010b6fe7358186b52

nyomtato1001_1459504290.jpg (Szerkesztés alatt, 533 Kb, 2016-04-01 11:51:30) eaf03e99ab6e19f2a6bafb087f41858c5360015001b0b95dbdbab199505f0c72

nyomtato2001_1459504300.jpg (Szerkesztés alatt, 549 Kb, 2016-04-01 11:51:40) 29b607eaa776d1bf215fc0ead054069a6ef0efe3382aaccbdfb00738aa23f772

szivattyu001_1459504316.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-01 11:51:56) a0b611f300ac1163ba0dea6320e8ebdf710b3a5abe91ad636dc18d6654b64d88

tomlo001_1459504327.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-01 11:52:07) 9b0b5a3a91d265548ce0c32ece59ca96274dd61fe1ce2a08da5c0df681c1af74

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

renault1001_1459328340.jpg (Szerkesztés alatt, 646 Kb, 2016-03-30 10:59:00) 8275190e96d79c305f249ce5e41d9fd0f84f99344e38ff3dbd904220d52d13a1

renault2001_1459328356.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-03-30 10:59:16) 1be2618bbd148765244886171231de4410f32c00f7ee8e803fb6dfb9919fe20e

fiat1001_1459328368.jpg (Szerkesztés alatt, 651 Kb, 2016-03-30 10:59:28) 3d5ecc61c48ea58318db603c974630aec38590a76940ae107e18064e20d3b5b5

fiat2001_1459328377.jpg (Szerkesztés alatt, 520 Kb, 2016-03-30 10:59:37) 1adb3e4c46b487189c77a02e3c88ab86708d2baf01b20ed27c55693d36cd7339

ford1001_1459328385.jpg (Szerkesztés alatt, 597 Kb, 2016-03-30 10:59:45) d497eedf3df1681a72186a51161ba8d43d50939bcd374039daa0fb2c00eff324

ford2001_1459328397.jpg (Szerkesztés alatt, 768 Kb, 2016-03-30 10:59:57) 84f4c10b157f03ff9781ac4bfade02df5724ac6ad7d275b446a99ea3cada328f

fenykepezogep1001_1459504451.jpg (Szerkesztés alatt, 791 Kb, 2016-04-01 11:54:11) 886f1ebd0bde7a8922766fe07ac663ba03330e2a9e667fff32955610d193bb3c

fenykepezogep2001_1459504459.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-01 11:54:19) eadccf30106b2c7bff1969907cfc3c5721cf9e872907af3972e3ecc15e1e513e

laptop001_1459504465.jpg (Szerkesztés alatt, 521 Kb, 2016-04-01 11:54:25) 09ce5fb5dfe026dc0f4c59fe60a1140902663bc024b2580f12675c42345851b2

legea001_1459504477.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-01 11:54:37) 1c2038bfe3d72357aafea29c68c91b3b340d99fded3159e8b176b16fdaded398

locsolofej001_1459504490.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-01 11:54:50) 1733291340db83c5b6f89971d29efacabe68ff59e96357f1cab3cf936916ceb3

monitor1001_1459504502.jpg (Szerkesztés alatt, 538 Kb, 2016-04-01 11:55:02) 62f926e572e15609aad6ae06001349d16270c6f6ac597f7477bc5b3729ca5913

monitor2001_1459504513.jpg (Szerkesztés alatt, 486 Kb, 2016-04-01 11:55:13) a9c0d69ce2f7ba9eb38f10ed109aa824d7279ca06d570b3010b6fe7358186b52

nyomtato1001_1459504537.jpg (Szerkesztés alatt, 533 Kb, 2016-04-01 11:55:37) eaf03e99ab6e19f2a6bafb087f41858c5360015001b0b95dbdbab199505f0c72

nyomtato2001_1459504550.jpg (Szerkesztés alatt, 549 Kb, 2016-04-01 11:55:50) 29b607eaa776d1bf215fc0ead054069a6ef0efe3382aaccbdfb00738aa23f772

szivattyu001_1459504563.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2016-04-01 11:56:03) a0b611f300ac1163ba0dea6320e8ebdf710b3a5abe91ad636dc18d6654b64d88

tomlo001_1459504575.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-01 11:56:15) 9b0b5a3a91d265548ce0c32ece59ca96274dd61fe1ce2a08da5c0df681c1af74
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