
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Parthus Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Parthus Sportegyesület

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar
Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet

Gazdálkodási formakód  521

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

Adószám  18249822-1-13

Bankszámlaszám  16200137-18524727-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2220  Helység  Vecsés

Út / utca  Üllői u.  Házszám  812

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2083  Helység  Solymár

Út / utca  József A. u.  Házszám  26

Telefon  +36 26 360 306  Fax  +36 26 360 306

Honlap  www.parthus.hu  E-mail cím  szkatai@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Aradi Vendel

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 979 96 99  E-mail cím  aradiv@biorganik.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Dr. Kátai Szabolcs +36 20 329 24 59 szkatai@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

PEMÜ Sportcsarnok PEMÜ Zrt. PEMÜ Zrt. 3 Felkészülés

Hunyadi Mátyás Ált. Isk.
tornaterem

Solymári Önkormányzat Solymári Településüzemeltető Kft. 3 Felkészülés

Máriaremete-Hidegkúti
Ökumenikus Ált. Iskola

Máriaremete-Hidegkúti
Ökumenikus Ált. Iskola

Máriaremete-Hidegkúti
Ökumenikus Ált. Iskola

1 Versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának
időpontja:  2003-11-06

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2004-02-02

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben
releváns):  

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 0,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 7,7 MFt 240 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0,5 MFt 2 MFt

Összesen 0 MFt 8,2 MFt 242,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 2,5 MFt

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

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 160 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 5,1 MFt 80 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0,2 MFt

Összesen 0 MFt 5,1 MFt 242,9 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0,1 MFt 2,8 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0,2 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

200 204 290 Ft 4 004 086 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 1 819 343 Ft 33 299 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 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Parthus Sportegyesület kosárlabda Szakosztályt működtet Solymár nagyközség területén, utánpótlás korú játékosok részvételével. Kezdeti lépésként a
Fészek Waldorf Általános Iskola és Gimnázium tanulóiból kerültek ki a játékosok, majd szoros együttműködés alakult ki a település másik iskolájával a
Hunyadi Mátyás Általános Iskolával. Mivel a Parthus Sportegyesület saját tornateremmel nem rendelkezik, kénytelen bérleményekben rendezni mind az
edzéseket, mind a versenymérkőzéseket. Az iskola a testnevelési foglalkozásait is a PEMÜ sportcsarnokkal kötött megállapodás révén tudja biztosítani
tanulóinak 08.00 és 15.00 óra közötti időszakban. Ebből fakadóan az iskola a délutáni időszakban jelenleg nem tud sportolási lehetőséget biztosítani tanulói
számára. Így kiemelt szerepe van saját sportcsarnok építésének. Aktív versenytevékenységét 2014 őszén kezdte el Junior korosztállyal a Pest megyei
Kosárlabda Szövetség versenyrendszerében. A magas szintű képzés és a versenyszerű játék élménye egyre több fiatalt vonz a Parthus Sportegyesület
kosárlabda csapatába. Ezen igény alapján további együttműködés alakult ki a budapesti Klebelsberg Kunó Általános Iskolával, valamint a Bp., II. kerületi
Pesthidegkúti Wladorf Iskolával. Így mára a szakosztály és az egyesület vezetése eljutott oda, hogy magasabb szintre emelje korábbi elképzeléseit. A
Parthus Sportegyesület a jövőben lépésről, lépésre haladva, szeretne kiépíteni egy olyan utánpótlásképző központot, mely folyamatos edzési- és aktív
versenyzési lehetőséget tud biztosítani a Solymáron és környékén élő, illetve tanuló fiataloknak, diákoknak. A Parthus Sportegyesület Kosárlabda
Szakosztályának "merítési" lehetőségei: - Solymár nagyközség (10.000 lakosával az ország legnépesebb községe) - A beépítettség jóvoltából több környékbeli
településről is könnyen megközelíthető: - Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Piliscsaba, Pilisjászfalu - Továbbá a főváros Solymárhoz közelebb eső kerülete is
megfelelő terület lehet az utánpótlás központtá válásának elősegítéséhez: - II/A kerület (Pesthidegkút) és III. kerület (Óbuda) Fenti településekről, illetve
kerületekből közel 90.000-es a vonzáskörzet. Ehhez kapcsolható, hogy a fentebb vázolt területen nő a legdinamikusabban a népesség, a KSH 2011-es adatai
szerint. A gyermekes családok hányada itt a legmagasabb! 69%-os a gyermeket nevelő családok részaránya. 

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

Solymáron jelenleg egy olyan sportcélú Sportcsarnok üzemel, ami a tömegsport mellett a versenysport céljait is ki tudja szolgálni. Ugyanakkor a
településen, továbbá a szűk- és tágabb vonzáskörzetében élők számára több lehetőséget kell biztosítani. Itt nemcsak a tömeg- és a versenysportról van szó,
hanem az iskolai testnevelés, az iskolai diáksport és az utánpótlás versenysportról is. Egy felépülő új tornaterem eleget tudna tenni minden olyan
kívánalomnak, melyeket a fentebb felsorolt igények támasztanak. Solymáron jelenleg a Parthus Sportegyesület kosárlabda Szakosztálya foglalkozik egyedül
utánpótlás szintű képzéssel és versenyeztetéssel. Ezt a tevékenységét a közép- és hosszú távú elképzelések szerint a Parthus Sportegyesület tovább kívánja
fejleszteni. Egy régiós utánpótlás központ kialakítására törekszik a kosárlabda sportágban. Ennek megfelelően -mivel jelenleg a Parthus Sportegyesület
nem rendelkezik saját tornateremmel- indokolt egy a célok megvalósítását elősegítő terem felépítése. Célként jelölhető meg, hogy egy felépítendő
tornaterem megoldaná a Waldorf Iskola, iskolaidő alatti tornaterem problémáját. Fontos megjegyezni, hogy ez az iskola adja a Parthus Sportegyesület
sportolói létszámának zömét. A mindennapos iskolai testnevelési igények mellett Solymár, és vonzáskörzetének kosárlabda versenysport-céljait is magas
szinten tudná segíteni, illetve a lakosság ezirányú igényeit is ki tudná szolgálni. A megépítendő tornaterem teljes mértékben megfelel a kosárlabdázás
szabályainak. A küzdőtér mérete: 32x19 méter, középvonalában két részre osztható, melyhez nyílásokkal csatlakozik az előtér-közlekedő-galéria tere. A
földszinten az öltözők és a mindkét teremrészhez csatlakozó szertár helyezkedik el. A tetőtérbe kerül a gépészeti helyiség. A csarnoktér kettéosztása
lehetőséget nyújt párhuzamos edzések, illetve testnevelés óra tartására. A tornaterem a kültéri pályák és a nyugati pihenőkert felé kinyitható, két 2,5x2,4
méteres tolókapuval. A déli oldalon, falfülkéken helyezzük el a bordásfalakat, hogy ezek ne foglaljanak helyet a küzdőtérből. A tornaterem a lehető
legegyszerűbb szerkezetekkel épül, falazott és vasbeton felmenő szerkezetekkel, ragasztott íves feszítőműves fedélszékkel, fűrészelt gerendázattal és az
iskoláéval azonos természetes palafedéssel. Megvalósulás ütemezése: 2014-2015-ös évad: tereprendezés, alapozás, szerkezetépítés 2015-2016-os évad:
szerkezetépítés befejezése, gépészet, villanyszerelés 2016-2017-es évad: végleges berend. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A Parthus Sportegyesület a jelenleg rendelkezésére álló tervek és elképzelések alapján reálisnak tartja, hogy az építkezés legkésőbb 2015. júniusában
elkezdődik és a szerkezetkész sportcsarnok átadása 2016. szeptemberére megtörténjék. A végleges berendezést pedig 2017 évben kívánjuk megvalósítani.
Az ehhez kapcsolódó ütemtervet mellékletként csatoljuk pályázatunkhoz. 

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 Parthus SE Kosárlabda Szakosztály saját sportfejlesztési programja szervesen illeszkedik az MKOSZ "Neveljünk Kosarasokat" címet viselő utánpótlás
programjához. Ennek megfelelően az Egyesület fő célja a kosárlabda, mint sportág népszerűsítése Solymár településen és vonzáskörzetében. Az MKOSZ
fenti programjának sarkalatos része az utánpótlás alapjainak szélesítése (tömegbázis kialakítása), továbbá a kiválasztási lehetőségek tudományos
alapjainak megfogalmazása. Fontos szempont számunkra az is, hogy azok a fiatalok, akik a Parthus Sportegyesületben kezdik meg aktív pályafutásukat,
hosszú távú elköteleződést mutassanak úgy a Sportegyesület, mint a sportág iránt. Ezért edzőink nemcsak szakmailag, de pedagógiailag is felkészült
szakemberek. Ezekből kifolyóan a gyerekek versenyzővé nevelését csak a felnőttkorba lépés előtt kívánjuk megkezdeni, összhangban az országos
szakanyagban leírtakkal. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a Parthus Sportegyesületben edződő fiatalok ne csak a kosárlabda sportág szakmai alapjait
sajátítsák el. Előbbi mellett törekszünk arra, hogy a fiatal sportolók, életkori sajátosságainak megfelelően más, kiegészítő (atlétikai, úszás, egyéb ügyességi-,
koordinációs-) képzéseket is kapjanak. Ezzel a kiegészítő képzéssel is elő szeretnénk mozdítani, hogy minél szélesebb körből tudjuk megnyerni a gyerekeket
a kosárlabda sportágnak, illetve ezzel is elő szeretnénk mozdítani a fiatalok egészséges fejlődését. A Parthus Sportegyesület bízik abban, hogy a fiatalok
sportba való bevonásával (minél nagyobb létszámban) elősegíti egy egészségesebb életszemléletű és életvitelű nemzedék kialakulását. Ezzel
párhuzamosan több sportolót nevelhet ki a kosárlabda sportnak! A Parthus Sportegyesület közép- és hosszútávú tervei között elsősorban az utánpótlás
nevelése szerepel. Ennek megfelelően a következő korosztályokkal kívánunk foglalkozni: - 10 év alatt (előkészítő) - kiválasztás, sportági ismeretek elsajátítása
játékos formában, képességfejlesztés - 10-14 év között, két önálló korcsoportra kívánjuk a gyerekeket osztani: - 10-12 év - építkezés az elkezdett munkára,
technikailag helyes sportági alapok elsajátítása, edzésrendszer kialakítása - 13-14 év - lemorzsolódás elkerülése, minőségibb munka emelése, komplex
gyakorlatok, taktika, technika - 15-16 év - tehetségkiválasztás, gondozás, funkcionalitás - 17-18 év - felkészítés a versenysportra, komplett képzés, felnőtt
versenyeztetés 

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

A már előkészület alatt álló tornaterem átadása esetén (jelen reményeink szerint 2016 év szeptemberében) Solymár nagyközség és vonzáskörzete olyan
lehetőséggel bővül, mely már rövid távon érezteti hatását, de hosszú távon érvényesül az általa nyújtott előnyök sora. Társadalmilag nagy hatással lesz a
település iskolásainak rendszeres és sport jellegű képzésében, a lakosság egészségesebbé tételében. Megerősödhet az aktív délutáni sportélet Solymáron.
Fiatalok és felnőttek számára egyaránt javul az egészséges életmódhoz való hozzájutás lehetősége, közösségteremtő hellyé válhat (például bálok,
néptáncbemutatók, egyéb klub lehetőségek), kulturális-, színházi- és egyéb rendezvények számára teremt további lehetőséget Solymáron. Solymár
településen az előkészítési- és a várhatóan több százmilliós építési munkálatok új lehetőséghez juttatják a település vállalkozóit. Az átadás megtörténte
után -számításaink alapján- gazdaságosan működtethető a tornaterem. Az üzemeltetés során legalább két új munkahely jön létre! A bérbeadásból befolyó
pénzből a Parthus SE kiegészítheti költségvetését. Természetesen a kockázatokat is felmértük. Pontosan e kockázat minimalizálására való törekvésünk
érdekében kértük nemrégiben az MKOSZ-t, hogy a 2014-ben beadott pályázatunk határidejét és annak műszaki tartalmát módosíthassuk. A módosítás után
is lesznek figyelembe veendő tényezők. A lassan elinduló beruházás során: Kockázat: további húzódás. Előzetes kockázatcsökkentés: rugalmas kivitelezési
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ütemterv készítése. Bekövetkezés esetén a kezelés módja: jelenlegi testnevelési és edzési lehetőségek fenntartása. Működtetés során: - Kockázat: a vártnál
kevesebb fiatal csatlakozik a sportegyesülethez. Előzetes kockázatcsökkentés: célzott "toborzás" folytatása. Bekövetkezés esetén kezelés módja: célzott
toborzás kiterjesztése a másodlagos vonzáskörzet iskoláira. - Kockázat: a vártnál kevésbé veszik igénybe külső bérlők az épületet. Előzetes
kockázatcsökkentés: kihasználási terv készítése, az esetleges szabad helyek aktív meghirdetése. Bekövetkezés esetén kezelés módja: Működési kiadások
csökkentése, további működtetési források bevonása. (pályázatok, szponzoráció, Fészek Waldorf Iskola)

be/SFP-5203/2015/MKOSZ

2015-04-30 18:21 5 / 22



Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2015/16 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB Parthus Tornacsarnok építése 2015-06-01 2015-07-01 2016-09-01 280 000 000 Ft

280 000 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Parthus Tornacsarnok építése 2083
Solymár
hrsz.
4078

4078 A Parthus Sportegyesület nem rendelkezik saját tulajdonú
sportcsarnokkal. A 2014-2015-ös TAO évben lehetőséget kaptunk egy
Tornacsarnok felépítésére. A 2015-2016-os TAO évben folytatni
kívánjuk az építést, amit a 2016-2017-es TAO évben tudunk teljes
egészében befejezni.

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

Igen

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

Igen

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

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. 194 198 161 Ft 2 002 043 Ft 4 004 086 Ft 200 204 290 Ft 85 801 839
Ft

284 004 086 Ft 286 006 129 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 22 0 Nincs

U14 0 15 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 12 3 1 Megyei

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 12 40 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2015/16 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 20 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 150 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 700 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 100 000 Ft

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

Összesen 1 970 000 Ft

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

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

1 767 851 Ft 18 193 Ft 33 299 Ft 1 819 343 Ft 202 149 Ft 2 003 299 Ft 2 021 492 Ft
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Általános Képzés

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

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes

költségei (Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes

költségei (Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2015/16 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

Tárgyi utófinanszírozott 4 004 086 Ft 4 004 086 Ft 2 002 043 Ft 6 006 129 Ft

Utánpótlás-nevelés 33 299 Ft 36 444 Ft 18 193 Ft 51 492 Ft

Összesen 6 057 621 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi utófinanszírozott Pályázatírás, pályázatmenedzselés

Utánpótlás-nevelés Pályázatírás, pályázatmenedzselés
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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: Vecsés, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Aradi Vendel (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 a jogszabályban meghatározott 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Vecsés, 2015. 04. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek

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)

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez
történő benyújtásának tervezett időpontjait is)

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Vecsés, 2015. 04. 30.
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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 1 2 100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 1 2 100%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 15 15 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U13 fő Leány 0 15 0%

U13 fő Fiú 0 8 0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 194 198 161 Ft 2 002 043 Ft 4 004 086 Ft 200 204 290 Ft 85 801 839 Ft 284 004 086
Ft

286 006 129 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 194 198 161 Ft 2 002 043 Ft 4 004 086 Ft 200 204 290 Ft 85 801 839 Ft 284 004 086
Ft

286 006 129 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

1 767 851 Ft 18 193 Ft 33 299 Ft 1 819 343 Ft 202 149 Ft 2 003 299 Ft 2 021 492 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 195 966 012 Ft 2 020 236 Ft 4 037 385 Ft 202 023 633 Ft 86 003 988 Ft 286 007 385
Ft

288 027 621 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 60 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (23 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

aradi_vendel_alairasicimpeldany_1430325020.pdf Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2015-04-29 18:30:20)
1c9a97be048c0454901e6a1a71b18796cf0ae762387b004d8c629a9bffa0bc4c

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

parthus_sportfejlesztesi_program_le_1430338532.pdf Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2015-04-29 22:15:32)
d37f48039ed016b0876dca9043f338fffd96bba1ade02ba06cf89872cc9dd618

A beruházás finanszírozási terve és forrása

parthus_sportfejlesztesi_program_be_1430410253.pdf Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2015-04-30 18:10:53)
e7a00f4eac3fe01fc122920f110af5ba0724d1f8c2a47f492771c6eaf84345c0

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

parthus_sportfejlesztesi_program_le_1430338192.pdf Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2015-04-29 22:09:52)
d37f48039ed016b0876dca9043f338fffd96bba1ade02ba06cf89872cc9dd618

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

parthus_sportfejlesztesi_program_mu_1430363670.pdf Szerkesztés alatt, 150 Kb, 2015-04-30 05:14:30)
8db662d77d5c55e34e14f152f5d4a2b356ae09b63192e84ea1f0ca1d4d4bc570

Egyéb dokumentumok

parthus_sportfejlesztesi_program_le_1430410736.pdf Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2015-04-30 18:18:56)
d37f48039ed016b0876dca9043f338fffd96bba1ade02ba06cf89872cc9dd618

Nyilvántartó hatóság igazolása

nav0_parthus_sportegyesulet_2015-04_1430320734.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-29 17:18:54)
6d7145dbd5ee93e3ec849986d5f0ea43176bc4161db1a5ad93e4fd71c5978598

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

parthus_tao_paly_igdij_bef_2015-04-_1430409310.pdf Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2015-04-30 17:55:10)
240e9b3672b69445f198f27745c2463eceaef8842a1ddb2fc67e0fd746ec92f5

Köztartozásmentes adózó

nav0_parthus_sportegyesulet_2015-04_1430325085.pdf Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2015-04-29 18:31:25)
6d7145dbd5ee93e3ec849986d5f0ea43176bc4161db1a5ad93e4fd71c5978598

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

parthus_jogerosito_zaradak_tornater_1430365684.pdf Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2015-04-30 05:48:04)
9cbfd17304dac783af5db4e6fe794219f7fc23c7ce0b200ae693168f7532d0d4

parthus_hatosagi-engedelyek_2015_1430365673.pdf Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2015-04-30 05:47:53)
501e7418c7fb3a4de7a00d083ab92853dc87d3d7ae0d942512cc0e95713f8262

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

epitesi_engedely_parthus_tornaterem_1430325454.pdf Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2015-04-29 18:37:34)
6c8782f63ced12f4b6fb488a4dc786cf9974552dccc51168ebd991f40141087f

epitesi_engedely_parthus_tornaterem_1430325517.pdf Szerkesztés alatt, 892 Kb, 2015-04-29 18:38:37)
69e67dd16d458dbd7ab9ab47220e2cce588d5736e5815ce1323de778ea6197ed

parthus_jogerosito_zaradak_tornater_1430363904.pdf Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2015-04-30 05:18:24)
9cbfd17304dac783af5db4e6fe794219f7fc23c7ce0b200ae693168f7532d0d4

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

parthus_nyilatkozat_berlemeny_2_1430409420.pdf Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2015-04-30 17:57:00)
ca922e938e3c53c2c522e7025a6d71a87cb69f17ad1c2a509d962708618956d3

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

tulajdoni_lap_2old_1430339036.pdf Szerkesztés alatt, 164 Kb, 2015-04-29 22:23:56)
29c63de9ce988320c1479d8f5708d5b488fce60daa486d46934ebe8ddfba46a1

tulajdoni_lap_1old_1430339027.pdf Szerkesztés alatt, 179 Kb, 2015-04-29 22:23:47)
170798dfd87e40fdd92bd79fed9467309aa90b6a54dfa92d630da675828f4e09

Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

parthus_telek_hozzajarulas_1430338762.pdf Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2015-04-29 22:19:22)

be/SFP-5203/2015/MKOSZ

2015-04-30 18:21 21 / 22



c8f25aa97aefc5a749fd8de05aac2aa33a12eff2d2407be3189a1138fe872f5e

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

parthus_sportcsarnok_reszlezett-kol_1430409591.pdf Szerkesztés alatt, 349 Kb, 2015-04-30 17:59:51)
322cefbe1061d130ce4ea4c8645ea0c707c951de74d9d5f0fc012b6cc0e87f55

parthus_sportcsarnok_elozetes-terve_1430410149.pdf Szerkesztés alatt, 356 Kb, 2015-04-30 18:09:09)
1030f4296dd9b43f9658902f967ae5175fc5fbf30b8eda80b5bcad907975a825

parthus_sportcsarnok_reszlezett-kol_1430409622.pdf Szerkesztés alatt, 356 Kb, 2015-04-30 18:00:22)
54ef90e5e9e35c4173db92962d53d77b611c8c6934484e6bbaba617a7e9f6cce

parthus_sportcsarnok_reszlezett-kol_1430409603.pdf Szerkesztés alatt, 348 Kb, 2015-04-30 18:00:03)
23495810ec55a22689643d2cc02cdfa8d87a6a96192b36e71b956b9e76bf894f

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

parthus_sportcsarnok_muszakileiras_1430339912.pdf Szerkesztés alatt, 857 Kb, 2015-04-29 22:38:32)
23187e60e1be849c3e63f89449908795d1679cf3570aa5c25315dd986738c5b2
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