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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Blondy Football Club Esztár Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

Blondy FC Esztár SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

882

A kérelmező jogállása

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Jogosult

Megyei III. oszt. v. alatta

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Utánpótlás típusa

Bozsik program

Adószám

18551697-2-09

Bankszámlaszám

60600084-11079336-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

4124

Város

Esztár

Közterület neve

Petőfi

Közterület jellege

utca

Házszám

4

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

4124

Város

Esztár

Közterület neve

Petőfi

Közterület jellege

utca

Házszám

4

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 401 97 66

Fax

+36 54 414 067

Honlap

www.blondy.hu

E-mail cím

csehljs@gmail.com

E-mail cím

szecsikaroly69@freemail.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Szécsi Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 339 08 11

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Cseh Lajos

+36 30 401 97 66

E-mail cím
csehljs@gmail.com

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
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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

1,7 MFt

1,7 MFt

2 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,65 MFt

0,65 MFt

0,65 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

2,1 MFt

2,7 MFt

6,7 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

4,45 MFt

5,05 MFt

9,35 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2,8 MFt

2,4 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,6 MFt

0,8 MFt

1 MFt

Anyagköltség

0,6 MFt

0,8 MFt

0,9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1,35 MFt

1,35 MFt

1,8 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

5,35 MFt

5,35 MFt

6,7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

2 MFt

2,5 MFt

6,7 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 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)

1 220 579 Ft

24 412 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

6 781 911 Ft

135 638 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-04-28 15:12
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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
Egyesületünk 1997ben alakult. 7 évig Szentpéterszegen volt a székhelyünk és ott játszottuk a mérkőzéseinket a 2004-2005-es szezonba átkerültünk Esztárba.
Jelenleg is itt folyik a felkészülés és a meccseket is itt játszuk. 2015/2016-ban az aktív játékosaink száma 100 fő. Az utánpótláskorú sportolók száma 70fő. A
csapatösszetétel: 100 főből 19fő idegen és 81fő hazai játékos. A felnőtt csapatunk a Megye III.-ban indult. Jelenleg U7-es, U9-es, U11-es U13-as U14-es csapatokkal
versenyzünk. Csapatedzések, mérkőzések száma korosztályonként: alapozáskor a felnőtt csapatnak heti 3 edzést és egy edzőmérkőzést a bajnokságban heti 1
edzést és egy mérkőzést tartunk. U7, U9, U11, U13, U14-ben heti két edzést tartunk. U13-ig tornákon veszünk részt. Összesen 22 tornán szerepelünk. U14-es
csapatunkat a konyári csapattal közösen indítottuk a megyei bajnokságban. Jelenleg a 2.helyen állunk. Komoly munka folyik egyesületünknél, azt hiszem ezt igazolja
az előbb említett eredményünk. A szakmai munkát szakképzett edzők irányítják./ UEFA B, UEFA D és Grassruts C licence / Célunk a régióban: A labdarúgást
szeretők összefogása, Tehetségek felkutatása, A versenyzés feltételeinek biztosítása, Utánpótlás nevelés,A Fair play szellemének tudatosítása A labdarúgás, a
sportolás és az egészséges életmód népszerűsítése… A pályázatunk célja, hogy egy következetes, ütemezett forrás-felhasználási koncepció segítségével, az
egyesületünk használatában lévő sportlétesítményt, mint amatőr sportszervezet által használt, felújított, komfortosabb sporttelepet vonzóvá tegyük ,hogy magasabb
színvonalon működtessünk egy olyan létesítményt ahová mindig és mindenkor örömmel és jókedvvel érkeznek a használatba vevők. A tavalyi fejlesztések eredménye
képen labdafogóhálóval, öntözőberendezéssel, hangosítással lett korszerűbb a létesítményünk. Ezáltal elértük azt, hogy az amatőr futball játékos-, szakember,
valamint szurkolómegtartó és - vonzóképessége javuljon. Csatlakozunk az MLSZ elképzeléséhez, mely szerint a fejlesztéssel egyben azt is szeretné elérni, hogy
szélesebbé váljon a futball tömegbázisa és javuljon a közösségi elfogadottsága. Kivételes helyzetben vagyunk, hiszen az országban nem sok egyesület mondhatja el
magáról, hogy 2db füves nagypályával rendelkezik. Célunk az, hogy kihasználjuk, ezt a helyzeti előnyt és jó gazda módjára fejlesszük, javítsuk, megőrizzük az
általunk teremtett értékeket és minél több ember használja a testi egészségének megőrzése, a labdarúgás népszerűsítése céljából.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A létesítményeinket jó gazda módjára kezeljük. Az élőfüves futballpályánk gyönyörű. NB III-as szintet üti a pálya minősége. Minden hozzánk látogató csapat
meglepődve tapasztalja, hogy milyen első osztályú pályával rendelkezünk. Továbbra is szeretnénk megőrizni a pálya talajának minőségét. A fűnyíráson kívül,
rendszeresen műtrágyázzuk a talajt. Viszont egy esősebb időszakban, amikor a pálya talaja felázik és mérkőzést játszunk rajta, akkor komoly mechanikai sérülések
keletkeznek, melyeket hengerezéssel tudnánk csak megszüntetni.Olyan henger nem áll rendelkezésünkre,amivel megszüntethetnénk a keletkezett sérüléseket. Erre
a célra csak speciális henger alkalmas, melyet egyedileg gyártatnánk le egy vállalkozóval sikeres pályázat esetén. A pályakarbantartás fontos eszköze, a
pályavonalzó berendezés is. Mi jelenleg mészhidrát szóróval vonalazunk. Köztudott, hogy a lerakódott mészhidrát egy idő után kiégeti a füvet. Ennek elkerülése
érdekében egy folyadékos pályavonalzó beszerzését tervezzük. Több ok is emellett a berendezés mellet szól. Könnyebb kezelni, esztétikusabb a vonalazás,
tartósabb, a festék nem roncsolja a füvet, mivel teljesen környezetbarát. a megvalósítást sikeres pályázatesetén a 2016/2017-es bajnoki szezonra egy évre terveztük.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
sportfejlesztési programunk keretében meghatározott projektünket az elkövetkező 2016-2017-es szezonra, 1 éves időtartamra terveztük. A program során az
utánpótlás nevelés tárgyi, személyi feltételeinek javítását tűztük ki célul, amely elősegítheti labdarúgásunk fejlődését. Így kiemelt hangsúlyt fordítunk a megfelelő
infrastrukturális, emberi erőforrás és tárgyi eszköz feltételrendszer kialakítására és folyamatos fejlesztésére. A pályázatunk elfogadása esetén, a megfelelő
támogatókkal való együttműködés révén a sportfejlesztési koncepciónk megvalósulása a következő egy évben fog megtörténni.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Jelen sportfejlesztési programunkat az MLSZ stratégiáját ﬁgyelembe véve, ahhoz igazodva alakítottuk ki. Koncepciónk alapja a tömegbázis megteremtése. A
tömegesítés egyik legfontosabb pillére az utánpótlás-nevelés szélesítése és fejlesztése. A tömegbázis növelése érdekében szükséges a gyerekek érdeklődésének
felkeltése állandó rendezvények, tornák szervezésével az óvodákkal és iskolákkal karöltve, melynek hatására növelhető az igazolt labdarúgók száma. A lépcsőzetes
folyamat eredményeképpen a növekvő létszám hatására az utánpótlás-nevelés és kiválasztás hatékonyabbá válhat és megkezdődhet a tehetséggondozás
fejlesztése. A színvonalas labdarúgáshoz szükséges a megfelelő szakemberek foglalkoztatása, képzése, biztosítása. A jól szervezett edzői/nevelői munka, a
megfelelő utánpótlásképzés és tehetségkutatás alapja. Ennek érdekében programunk fontos elemének tartjuk egy képzett szakembergárda alkalmazását, az edzők
anyagi megbecsülésével. A célok eléréshez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető. A fent említett célok mellett fontosnak tartjuk továbbá a
szurkolói kötődés erősítését a labdarúgáshoz és a klubhoz, bevonva őket az egyesületi életbe. Ennek eszköze a belső és külső kommunikáció valamint a
médiakapcsolatok. A fent említett célok elérése összességében elősegítheti klubunk fejlődését mind a nézőszám – nézettség, mind az eredmény – elismertség
viszonylatában. A sportfejlesztési programban saját erősségeinkre és adottságainkra alapozva, a településen, kistérségben működő önkormányzatokkal, társadalmi
szervezetekkel, sportszervezetekkel egyeztetve, az elvárások és lehetőségek reális felmérésén keresztül állítottuk össze az elképzeléseket. A fejlesztési programban
ﬁgyelembe vettük a fokozatosságot, az adottságokat és a bázisadatokat, a program fenntarthatóságát és azt, hogy az igényelt forrás a fejlesztési programban vállalt
növekedési célokkal, elvárt eredményekkel arányos legyen. Sportfejlesztési programunk az MLSZ stratégiai céljaival, leginkább a tömegesítéssel összhangban van,
illeszkedik az MLSZ országos hatáskörű programjaihoz. A programunkban megcélzott eredmények az adottságaink, helyzetünk, jelenlegi aktivitásunk alapján reális,
elérhető és hosszabb távon is fenntartható. A megcélzott eredmények és az igényelt támogatási összeg egymással arányosak.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
száma. Az utánpótlás tekintetében a kiesés miatt elveszítettük az U19-es korosztályunknak egy részét. Jelen sportfejlesztési programunk segítségével szeretnék
ezen helyzetből pozitív irányba elmozdulni, sikeresebbé és népszerűbbé tenni futballunkat, melynek társadalmi hatásai a következők lehetnek: Rövidtávon, a sikerek
révén valamint a közösségi programok segítségével a közösségek, társadalmi kötődések ismét erősödhetnek, újra érezve az együttes játék és a sport örömét, az
egymáshoz és a csapathoz tartozás élményét, vonzóvá téve a labdarúgást újra a tömegek számára. Középtávon, az általános és tömeges elterjedése segít abban,
hogy a futball visszanyerhesse társadalom-formáló és nevelő szerepét, így a ﬁatalok ismét értelmes, egészséges, hasznos tevékenységgel töltsék szabadidejüket. A
futball lehetőséget biztosíthat a hátrányos helyzetű személyek, társadalmi csoportok, rétegek számára. Hosszútávon, a labdarúgás adta rendszeres sportolási
lehetőségek révén a gyermekek és felnőttek, a férﬁak és nők egészséges életmódot folytatva, egészségesebb társadalom kialakulását segíthetik elő. Gazdasági
hatás A magyar futball egészére jellemző az alulﬁnanszírozottság, a klubok döntő többsége magát eltartani nem képes. A gazdasági viszonyokra az átláthatatlan,
nem kellően szabályozott gazdálkodás és működés jellemző. A sportfejlesztési koncepció ezen viszonyok javítására lehet alkalmas, a programtól elvárt gazdasági
hatások a következők: Rövidtávon, olcsóbbá tehető az amatőr valamint a versenyszerű labdarúgás, a költségek csökkentésével szélesebb rétegek számára válhat
elérhetővé a futball. A sportkoncepció érvényesítése révén továbbá az MLSZ „költségcsökkentési” stratégiájának eredményeként a mindennapi ﬁnanszírozási
problémák megszűnnének. Középtávon, a kellően szabályozott működés valamint a folyamatos monitoring hatására a klub gazdálkodása átláthatóvá és
ellenőrizhetővé válik. Ennek pozitív hatása az egyesület jövőjének tervezhetőségében is jelentkezne. Hosszútávon, a bevételi oldal növelése is lehetséges, amely a
potenciális támogatók és befektetők számára vonzóvá teheti a labdarúgásunkat.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória

Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

0

0

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (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

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályakarbantartó
gép

henger

db

1

1 384 300
Ft

1 384 300 Ft

Pályakarbantartó
gép

pályavonalzó kocsi

db

1

322 767 Ft

322 767 Ft

1 707 067 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

henger

A talaj mechanikai sérüléseinek eltüntetése, a balesetveszély elkerülése. Esős időszakban a bajnoki mérkőzések alkalmával a
felázott talajon lyukak keletkeznek, melyeket más eszközzel nem lehet eltüntetni csak megfelelő nagyságú és súlyú hengerrel.
Ilyen hengerből nem túl sokat forgalmaznak az országban. Csak úgy lehet hozzá jutni, ha legyártatunk egyet a saját
elképzelésünknek, adottságainknak.

pályavonalzó kocsi

A mészhidrát szórása egyre inkább kiszorul a pályavonalazási technikák közül, mivel egy bizonyos idő után a legnagyobb
gondossággal végzett munka ellenére is nagyobb réteg mészhidrát rakódik le a fűbe és ez köztudott, hogy kiégeti a füvet. Egy
sávban nem lesz fű a pályán. Ez így nagyon csúnya látványt nyújt. Kiváltása folyadékos pályavonalzóval lehetséges. Előnyei:
egyszerűbb használat, pontosabb, precízebb vonalminőség, környezetbarát, nincs mechanikai sérülés.

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)

1 183 962 Ft

12 206 Ft

24 412 Ft

1 220 579 Ft

523 105 Ft

1 731 479 Ft

1 743 685 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
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-04-28 15:12
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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

BLONDY FC ESZTÁR U16

16

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U14

BLONDY FC ESZTÁR U14

16

egyéb ffi UP bajnokság

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U7

Bozsik egyesületi U7-U11 U7

8

Bozsik egyesületi U7-U11

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U9

Bozsik egyesületi U7-U11 U9

8

Bozsik egyesületi U7-U11

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U11

Bozsik egyesületi U7-U11 U11

8

Bozsik egyesületi U7-U11

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

U13

Bozsik egyesületi U13 U13

11

Bozsik egyesületi U13

egyéb ffi UP bajnokság

Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok
Korosztály
U16

Csapat neve
Blondy FC

Létszám
16

Csapat szintje 16/17

Megjegyzés

egyéb ffi UP bajnokság

Státusz
Aktív

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

2016-04-28 15:12

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

2016-04-28 15:12

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

2016-04-28 15:12

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

2016-04-28 15:12

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

2016-04-28 15:12

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

cipő élőfüves pályához

db

40

20 000 Ft

800 000 Ft

Sportfelszerelés

mérkőzésgarnitúra

db

16

10 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

edzőmelegítő

db

20

12 000 Ft

240 000 Ft

Sportfelszerelés

sípcsontvédő

db

40

4 000 Ft

160 000 Ft

Sportfelszerelés

széldzseki

db

40

10 000 Ft

400 000 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)

Esztár Község Önkormányzatának
Sportpályája

Élőfüves
pálya

3 000 Ft

40

8

960 000 Ft

Epreskert Óvoda tornaszobája

Sportcsarnok

3 000 Ft

8

8

192 000 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Esztár Község Önkormányzatának
Sportpályája

Azért ilyen kedvező a bérleti díj, mert az Önkormányzat nagy mértékben támogatja a sportéletet és szeretne hozzájárulni
a költségek csökkentéséhez.

Epreskert Óvoda tornaszobája

Azért ilyen kedvező a bérleti díj, mert az Önkormányzat nagy mértékben támogatja a sportéletet és szeretne hozzájárulni
a költségek csökkentéséhez.

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

3641

EKHO

32

10

60 000 Ft

12 000 Ft

720 000 Ft

Edző

TANC1428-01247

EKHO

80

10

80 000 Ft

16 000 Ft

960 000 Ft

Egyéb

adminisztrátor

EKHO

32

10

25 000 Ft

5 000 Ft

300 000 Ft

Edző

5639

EKHO

32

10

25 000 Ft

5 000 Ft

300 000 Ft

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

2016-04-28 15:12

Indoklás
Szükség van egy olyan munkaerő alkalmazására, akinek nagyon összetett és sokoldalú munkát kell végeznie. Feladatai közé
tartozik:Tao-s pályázat előkészítése, árajánlatok beszerzése, megrendelések intézése, pályázat megírása, edzők munkájának
segítése, adminisztárciós munkák végzése, buszrendelés, étkezés biztosítása...
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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)
0 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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-04-28 15:12
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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

2016-04-28 15:12
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

24 412 Ft

24 412 Ft

12 206 Ft

36 618 Ft

Utánpótlás-nevelés

135 638 Ft

135 638 Ft

67 819 Ft

203 457 Ft

Összesen

160 050 Ft

240 075 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

pályázati elszámolás, bevételezés, kiadás, leltározás

Utánpótlás-nevelés

Pályázati elszámolás, bérek könyvelése, kiadás-bevételi bizonylatok elkészítése

2016-04-28 15:12
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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: Esztár, 2016. 04. 28.

2016-04-28 15:12
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Nyilatkozat 2
Alulírott Szécsi Károly (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: Esztár, 2016. 04. 28.
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be/SFP-12214/2016/MLSZ
Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 13:29:57
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 22:40:58
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-26 22:39:02
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 11:06:39
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 15:59:26
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-04-27 16:00:24

Kelt: Esztár, 2016. 04. 28.
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be/SFP-12214/2016/MLSZ
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

Teljes szakember állomány

fő

3

3

3

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

3

3

3

0%

Edzőtáborok száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

0

0

0%

U18

fő

0

0

0

0%

U17

fő

0

0

0

0%

U16

fő

0

0

16

0%

U15

fő

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0

0%

Egyéb indikátorok
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be/SFP-12214/2016/MLSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
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

1 183 962 Ft

12 206 Ft

24 412 Ft

1 220 579 Ft

523 105 Ft

1 731 479 Ft

1 743 685 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 183 962 Ft

12 206 Ft

24 412 Ft

1 220 579 Ft

523 105 Ft

1 731 479 Ft

1 743 685 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

6 578 454 Ft

67 819 Ft

135 638 Ft

6 781 911 Ft

753 546 Ft

7 467 638 Ft

7 535 457 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

Összesen

7 762 416 Ft

80 025 Ft

160 050 Ft

8 002 490 Ft

1 276 651 Ft

9 199 117 Ft

9 279 142 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2016-04-28 15:12

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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be/SFP-12214/2016/MLSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (12 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)
alairasic_1430257949_1461703240.pdf (Szerkesztés alatt, 943 Kb, 2016-04-26 22:40:40)
2932d8eefd957f0746cbe9e4346b5c729ba9f57fd40db5e11d02a889d68d9b2c
alairasic2_14302579672_1461703258.pdf (Szerkesztés alatt, 531 Kb, 2016-04-26 22:40:58)
9fb8ad96d099592edf4ae0d7a3d25673681d7e32eee995dbb4851a0441774948
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
image270416132952_1461756576.pdf (Szerkesztés alatt, 509 Kb, 2016-04-27 13:29:36)
039f21f13fa75f4fff87552583a0584d16f26caed157c737f4555f716a5000c2
image_1461756597.pdf (Szerkesztés alatt, 543 Kb, 2016-04-27 13:29:57) 092bd8e709a0feda7ea48d242d770a73815d98d5ec33a6d16d69af5d042e10d0
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
tranzakciolekerdezes_1461834399.docx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-28 11:06:39)
b9bedfcae93f1d97c6b307fa08a902605c55cf19b2cd3935ee4a609a281816e1
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
ktm201604_1461703142.pdf (Szerkesztés alatt, 287 Kb, 2016-04-26 22:39:02) 0af719b8416ac9c2f1dc80ff4d35d6ce1f8bf5aaefd9025d8f315512e27a837d
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
esztararajanlat_1461765556.doc (Szerkesztés alatt, 26 Kb, 2016-04-27 15:59:16) 4e78bf61f19dfddf90f011787fad8cb0323e4a3a0c8515c228005a9ae86096e6
reg_59581_1461765566.pdf (Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2016-04-27 15:59:26) da45ded527165d91f177aad137ce9460ee4d05877580aef78ee8bb4448d24a99
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
muszakileirassph200_1461765581.doc (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-04-27 15:59:41)
c253a04cdb3575e0e73c83e2958d42ae48c720c1aa81bfc972266d745efc065c
rasenmarkierungsfarbe_fuer_rollappl_1461765591.pdf (Szerkesztés alatt, 67 Kb, 2016-04-27 15:59:51)
b28174a026f1771fc551ec93a94ae8a0765b9afceb698b7ed5958adc60f55d47
registrantfufesteka4szoro_1461765613.pdf (Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2016-04-27 16:00:13)
1b5367323d1f2ca5c6203d472e415e3acc04f33b96aaaede476ea1ddc52114e7
tds_de_rasenmarkierungsfarbe1_1461765624.pdf (Szerkesztés alatt, 90 Kb, 2016-04-27 16:00:24)
f21de86eb6b5a29ac08cdc2653353252157028faa8c88455de32518faf538336
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