
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Bikák Kosárlabda Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Bikák Kosárlabda Kft.

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  113

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

Adószám  25278545-2-43

Bankszámlaszám  12100011-17651880-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1095  Helység  Budapest

Út / utca  Máriássy  Házszám  7

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1095  Helység  Budapest

Út / utca  Máriássy  Házszám  7

Telefon  +36 1 451 47 65  Fax  +36 1 451 47 62

Honlap  www.budapestbulls.5mp.eu E-mail cím  verese@indamail.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Veres Éva

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 20 577 27 20  E-mail cím  verese@indamail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Veres Éva +36 20 577 27 20 verese@indamail.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Buborék uszoda és csarnok XII. ker. önkormányzat XII. ker. önkormányzat 12 Felk. és versenyeztetés

II.Rákoczi F gimn. II. ker önkorm. II.Rákoczi F gimn. 3 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2015-04-28

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2015-04-28

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Budapesti Bikák Sport és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület

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 1 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 200 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 20 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 221 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0,5 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 1 MFt

Összesen 0 MFt 0 MFt 9,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 0 MFt 9 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0,5 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

195 688 968 Ft 3 913 779 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 7 843 782 Ft 156 876 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 sportszervezet a Budapesti Bikák SEKE sportegyesülettel együttműködve az ott végzett kosárlabdázó nevelés kibővítésére a III. kerületben felmerülő igények és
szükségletetek figyelembe vételével kerül kialakításra. Az új sportszervezet szakmai irányítását a sportszervezetet létrehozó sportegyesület látja el, a szakmai munka
a rendelkezésre álló, az egyesületnél meglévő szakemberek bevonásával valósul meg. A sportszervezet a környéken működő iskolákkal is együttműködve egy
kosárlabda udvar megvalósításán dolgozik, mely a téli időszakokban ideiglenes fedést kap. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a mindennapos testnevelés fokozott
terhelést jelent a sportszervezet által is használt létesítményekre. A sportszervezetet létrehozó Budapesti Bikák korábbi eredményei: A szervezet 1992 óta működik a
kosárlabda sportágban, 2008. évben országos kadet bajnokság I.hely és több országos dobogós helyezés, Pest megye bajnoki cím. Marossy Gergely a
sportszervezet edzője szakedzői végzettséggel rendelkezik, részt vett FIBA továbbképzéseken, és jelenleg is érvényes működési engedéllyel rendelkezik. A
sportszervezet a Budapesti Bikák SEKE sportegyesület által létrehozott szervezetként annak működési és versenyzési jogán, új szereplőként nyújtja be
sportfejlesztési pályázatát. 

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

A "kosárlabda udvar" megvalósításának célja, hogy a fiatalabb induló sportolói korosztályok számára biztosítson munka teret oly módon, hogy a működtetéshez a
sportban racionálisan előteremthető források is rendelkezésre álljanak és a kihasználtság is maximális legyen. Az ideiglenes fedéssel is ellátható pálya a működő
iskolák igényeit is hivatott kielégíteni, és így tovább növeljük a bázisiskoláink már meglévő sorát. A létesítmény, a betöltendő feladatának megfelelően úgy kerül
kialakításra, hogy abban egy időben több korosztályos csapat tudjon dolgozni és szükség esetén a tereket egyesített módon használva mérkőzések lebonyolítására is
alkalmas legyen. A beruházást egy most tervezett újonnan épülő létesítmény vásárlásával kívánjuk megvalósítani, melynek műszaki tartalmát mellékletként csatoljuk
anyagunkhoz. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A beruházás a tervezett megvalósítást figyelembe véve a pályázat szempontjából a tevékenységek ütemterve nem releváns adat, a létesítményt a megvalósítás után
tervezzük megvásárolni, a pályázatban szereplő 2015-16 fejlesztési évben. A sportfejlesztési program egyéb a működésre vonatkozó elemei egy fejlesztési évre
készültek. 

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 Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2010 őszén elfogadta azt az Új pályán stratégiai koncepciót, amely meghatározta a sportág 10 éves fejlesztési tervét.
Ebben a Szövetség 2 célt tűzött ki: • a kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb teremsportja (a játékosok, illetve nézők száma alapján) • javuljon a
magyar csapatok nemzetközi versenyképessége A kitűzött célok elérése csak akkor sikerülhet, ha az utánpótlás játékosok nevelése új szemléletben, többletforrások
és együttműködő partnerek bevonásával azonnal elkezdődik. Mivel 10 év múlva épp a most versenyrendszerbe lépő gyermekek fogják a magyar kosárlabdázás
derékhadát jelenteni, közös felelőssége minden szakembernek az ő folyamatos képzésük, versenyeztetésük és legfőképp nevelésük. Az utánpótlás nevelés egyik fő
feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasztásának lehetőségét és a sportág népszerűségét biztosítja. Fontos, hogy még a kevésbé
tehetséges játékosok is a sportág rendszerében tudjanak maradni és a kosárlabdázás valamely fajtáját élethosszig játsszák, támogassák, kövessék. A fiatalok
versenyeztetését ezért olyan rendszerben kell megoldani, ami segíti mind a szakmai fejlődést, mind a gazdaságos működést. A sportági speciális képzés időszakától
(14 éves kor után) a versenyrendszernek egymás mellett kell biztosítania az élsportra felkészítő országos erőpróbákat, illetve a szabadidősport jellegű regionális
versenyeket. Az utánpótlás új szemléletű képzésében az MKOSZ számít minden olyan edző munkájára, aki egyetért a programban szereplő elvekkel, illetve célja a
több és jobb magyar kosárlabdázó pályára állítása: Neveljünk kosarasok ! Ezen célok megvalósításához szeretnénk csatlakozni és együtt kívánunk dolgozni a
szövetséggel a fiatalok egészséges növekvésének, testi és szellemi gyarapodásának elérésében. 

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

A sportfejlesztési program társadalmi hatása közül ki kell emelni az egészséges életmódra való nevelés fontosságát, amely a társadalom számára nagyon fontos
egészségmegőrző és preventív hatással bír. Már kis korban rá kell szoktatni a gyermekeket a rendszeres mozgásra, valamint a közösséghez való alkalmazkodásra, a
sport szeretetére, a sportszerű fair play –szerű életmód kialakítására. A közösségtudat kialakítása nagyon fontos lokális, regionális és nemzeti szinten is. Az
egészséges testi és lelkületű emberek pozitív hatással vannak minden társadalmi folyamatra. A rendszeresség a kitartás, a jó értelemben vett győzni akarás, az
ellenfelek tisztelete, a siker, valamint a kudarc megfelelő módon való megélése az egész személyiségre hat, és a pozitív személyiség összességében a társadalom
többi területén is kedvező következményekkel bír. A legnépszerűbb sportágak, köztük a kosárlabda népszerűsítése a gyermekek között, hatással van a családok
gondolkodására is, és ezáltal az idősebb korosztály sporthoz való viszonyulása, aktív szerepe fejlődik. Gazdasági hatásai nagyon pozitívan alakulhatnak rövid-,
közép, - és hosszútávon is. Nemzetközi felmérések alapján minden, a sportra szánt 1,- Ft, az egészségügyi kasszának 4,- Ft megtakarítást jelent. A sporthoz
kapcsolódó gazdaságélénkítő tevékenységek, például utazások, szállások, sporteszköz vásárlások összegének ugrásszerű emelkedése, azok adótartalma
visszakerül az államkasszába. A teremhasználati alkalmak számának megemelkedése pedig jótékonyan hat a sportlétesítmények fejlesztésére, működésének
biztonságosabbá tételére. A támogató gazdasági társaságok pénzügyileg és társadalmilag is előnyökhöz juthatnak ezáltal, hiszen az állam az átadott összegen felül
adókedvezményekhez juttatja ezen cégeket, és a sport támogatása által társadalmi megítélésük is jelentősen növekedhet. Az utánpótláskorú gyermekek sportolásra
való buzdításával egyesületünk is hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez, és a helyi közösség összetartásában mint kohéziós erő
is jelentős szerepet tölt be. Számottevő kockázattal nem kell számolnunk a program megvalósítása kapcsán.
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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 egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

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 Időszakosan fedett kosárlabda pálya vásárlás 2016-06-28 2016-06-28 2016-06-28 273 685 000 Ft

273 685 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Időszakosan fedett kosárlabda
pálya vásárlás

1037
Budapest
Kiscelli
köz

16266/14 A sportszervezetünk egy sportudvart tervez megvalósítani amit iskolák, a
sportszervezet és a magyar utánpótlás kosárlabda válogatottak, valamint
a kerületi fiatalok is tudnának használni.

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

Nem

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
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. 189 818 299 Ft 1 956 890 Ft 3 913 779 Ft 195 688 968 Ft 83 866 701
Ft

277 598 779 Ft 279 555 669 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 12 0 1 Országos

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

U16 12 0 1 Országos

U18 12 0 1 Országos

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 36 0 3
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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 700 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 10 000 Ft

Személyszállítási költségek 10 000 Ft

Nevezési költségek 300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 50 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 10 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 4 200 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 700 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 500 000 Ft

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

Összesen 8 480 000 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)

7 608 469 Ft 78 438 Ft 156 876 Ft 7 843 782 Ft 871 531 Ft 8 636 876 Ft 8 715 314 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 3 913 779 Ft 3 913 779 Ft 1 956 890 Ft 5 870 669 Ft

Utánpótlás-nevelés 156 876 Ft 156 876 Ft 78 438 Ft 235 314 Ft

Összesen 6 105 983 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi utófinanszírozott A sportfejlesztési program elkészítése, a végrehajtás segítése, az elszámolás szakmai segítése.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program elkészítése, a végrehajtás segítése, az elszámolás szakmai segítése.
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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: Budapest, 2015. 12. 09.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Veres Éva (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: Budapest, 2015. 12. 09.
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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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Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:08:57

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:09:53

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-12-06 19:07:29

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-06 19:08:35

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-12-09 14:17:20

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:11:49

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:13:37

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-09 14:18:31

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2015-12-09 14:32:09

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-08 16:26:15

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2015-12-09 15:26:17

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-09 11:39:45

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-09 11:54:16

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-12-09 14:48:45

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:03:42

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-30 12:04:40

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)

(45 000 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: Budapest, 2015. 12. 09.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A 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 189 818 299 Ft 1 956 890 Ft 3 913 779 Ft 195 688 968 Ft 83 866 701 Ft 277 598 779
Ft

279 555 669 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 189 818 299 Ft 1 956 890 Ft 3 913 779 Ft 195 688 968 Ft 83 866 701 Ft 277 598 779
Ft

279 555 669 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

7 608 469 Ft 78 438 Ft 156 876 Ft 7 843 782 Ft 871 531 Ft 8 636 876 Ft 8 715 314 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 197 426 768 Ft 2 035 328 Ft 4 070 655 Ft 203 532 751 Ft 84 738 232 Ft 286 235 655
Ft

288 270 983 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 35 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (37 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

bikakkkft.alairasmintacopy_1430388593.pdf Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2015-04-30 12:09:53)
e1d361e876701c363527d923c9b94b81217bb5a8b3efd8a2e4f9524654dec343

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

bikakkkft.ikihasznaltsag2015_1430315490.docx Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2015-04-29 15:51:30)
49410f97d25b841e04744d6e83f5ab56f2a7fafc876e58625401a1cb081ecee1

bikakkkft.javitottkihasznaltsag2015_1449658456.docx Kér. kieg. szerk., 17 Kb, 2015-12-09 11:54:16)
46506d69d016670103b7303a7004d3ba24601fe59d60ad642b11edbacaa1811d

A beruházás finanszírozási terve és forrása

bikakonresznyilatkozat_bikak_1512__1449588375.pdf Kér. kieg. szerk., 156 Kb, 2015-12-08 16:26:15)
7df445b037ff2fb50f8de6f6633fe23253ed15dc2d32a9fc1831364182c8bd78

bikakkkftberuhazasmegvalositasa_1430313167.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-29 15:12:47)
6a985a9abaeeed8ca39047243e70c21abbf76b66b3b259a34e820ed53dfe91c4

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

bikakkkft.ikihasznaltsag2015_1430313920.docx Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2015-04-29 15:25:20)
aa5793ab9ee03930fdcb052a98dd5e54579fd4c1f47b60f3c4d6d6a179bc970d

bikakkkft.ikihasznaltsag20151209_1449657585.docx Kér. kieg. szerk., 17 Kb, 2015-12-09 11:39:45)
85462eab153c7ad7fdd433e0b93f9e10e84ac67829b0fc3d44a460ed5e0e4e8d

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve

bikakkkft.javitottikihasznaltsag201_1449658644.docx Kér. kieg. szerk., 17 Kb, 2015-12-09 11:57:24)
8dbe5d1f84b53763986c2ec27a16af02cb5a1f6863e8356b5c3297cd36c90b2c

szandeknyilatkozat_20151209.pd_1449671177.pdf Kér. kieg. szerk., 49 Kb, 2015-12-09 15:26:17)
312820d6ea6d67f3ac9ce663e41492525940bdd3ddcb1391df4233d050de3457

bikakkkft.ikihasznaltsag2015_1430315424.docx Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2015-04-29 15:50:24)
49410f97d25b841e04744d6e83f5ab56f2a7fafc876e58625401a1cb081ecee1

Egyéb dokumentumok

afa_nyilatkozat_20151209.pd_1449667040.pdf Kér. kieg. szerk., 39 Kb, 2015-12-09 14:17:20)
7dc8d0bec9d3f1f7731fd9829e382353f2dd07a0d5d4898261d5fe4980eba7e1

bikakhianypotlapalyazatkiegeszi_1449475410.docx Kér. kieg. szerk., 12 Kb, 2015-12-07 09:03:30)
2eed5f9aa0daf4d8d77f835133f52b72841ec6cc6c9022613db43ae42d0cd800

irathelyettesitolap_1430387867.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 11:57:47) 713d541bf5926f865ff0692f283b591ded64b06b6e1f02e8dd616ff83edc0bf1

Nyilvántartó hatóság igazolása

bikakk.kft.cegkivonatcopy_1430388533.pdf Szerkesztés alatt, 993 Kb, 2015-04-30 12:08:53)
747c3adc8b26ba02f77bd6705b3ef70357c562824b1b0647ce3c191380202ecd

bikakk.kft.cegkivonatcopy_1430388537.pdf Szerkesztés alatt, 993 Kb, 2015-04-30 12:08:57)
747c3adc8b26ba02f77bd6705b3ef70357c562824b1b0647ce3c191380202ecd

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

bikak_csekkcopy_1430393686copy_1449425315.pdf Kér. kieg. szerk., 207 Kb, 2015-12-06 19:08:35)
56fa1b42a97f3bda63e2e30a2ab4632fceab987d3e24a8d44aa94bc3a9ec341a

ve_csekkcopy_1430393686.pdf Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2015-04-30 13:34:46) 2164927f03fcd184b8a8afff12650630c45703931f3b493f6094f6fb8e6110eb

Köztartozásmentes adózó

bikakkoztartozasmentes_151124cop_1449425249.pdf Kér. kieg. szerk., 38 Kb, 2015-12-06 19:07:29)
1d56e9a54258ab15ee8fde79ecd947af3e2de6edc0b1cbee178ca0e0842a9b82

1_bikak_kosarlabda_korlatolt_felelo_1433316684.pdf Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2015-06-03 09:31:24)
f17aa5fa4bdf402e2ec00c38034b74702c526f8cbcdda56b094efd52234f2834

irathelyettesitolap_1430387813.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 11:56:53) 713d541bf5926f865ff0692f283b591ded64b06b6e1f02e8dd616ff83edc0bf1

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

irathelyettesitolap_1430388817.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 12:13:37) 713d541bf5926f865ff0692f283b591ded64b06b6e1f02e8dd616ff83edc0bf1

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

irathelyettesitolap_1430388280.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 12:04:40) 713d541bf5926f865ff0692f283b591ded64b06b6e1f02e8dd616ff83edc0bf1

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...

irathelyettesitolap_1430388222.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 12:03:42) 713d541bf5926f865ff0692f283b591ded64b06b6e1f02e8dd616ff83edc0bf1

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

bikakkkft.hitelestulajdonilap_s_1430388709.pdf Szerkesztés alatt, 223 Kb, 2015-04-30 12:11:49)
37de937165dac453e0b494016c26eee61a274d10f550e8d848aa16fd5080fd8f
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Sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása...

tul.szandeknyilatkozat_20151209.pd_1449668925.pdf Kér. kieg. szerk., 30 Kb, 2015-12-09 14:48:45)
21528248617706b1b496da7827350e4fbf18e1690929afd10d07d6f8b499d6a2

irathelyettesitolap_1430387953.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 11:59:13) 713d541bf5926f865ff0692f283b591ded64b06b6e1f02e8dd616ff83edc0bf1

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségterv

ertekbecsles_20151209150706_000.pd_1449667111.pdf Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2015-12-09 14:18:31)
425a700472019bd41fb71e4b62d27d131f5b5cfb2e1c0089f20a1b2798546880

irathelyettesitolap_1430388309.docx Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2015-04-30 12:05:09) 713d541bf5926f865ff0692f283b591ded64b06b6e1f02e8dd616ff83edc0bf1

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

bikakk.kft.alt.megvasarolniterv_1430312535.doc Szerkesztés alatt, 151 Kb, 2015-04-29 15:02:15)
b1399ddb58e3d0870b308bd09bbea06eda4c0f38477f791268c8088e093eba30

e1-helyszinrajz_151203_1449667896.pdf Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2015-12-09 14:31:36)
a8773845c6476a67704968987ebfacc63d0dd94fe6bdd45ee910f41b19cf17be

e2-fszt_151203_1449667902.pdf Kér. kieg. szerk., 665 Kb, 2015-12-09 14:31:42) 3a8d9a049951d78bf98326153473cd33d82dc968458c3a78622284f5f08ad5a2

e3-metszet_151203_1449667908.pdf Kér. kieg. szerk., 111 Kb, 2015-12-09 14:31:48)
6777a531972cc69728514ad7ad129faf97c14cabfd1c8b211b3cc37b8c8cff4d

e4-latvany1_151203_1449667913.pdf Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2015-12-09 14:31:53)
21522635b75530ab23d295eb8a81892f77306148529f5dd36639c3bf93c229fc

e5-latvany2_151203_1449667924.pdf Kér. kieg. szerk., 913 Kb, 2015-12-09 14:32:04)
e0e404c807a50ee29623cb222658176401ed544b6785f97b1fa7b9e36dd4322b

nyitottsportpalya-epitesz-leiras_1_1449667929.doc Kér. kieg. szerk., 164 Kb, 2015-12-09 14:32:09)
fab28dc78916d804ce98054c8873cc236a01de350fcd1dae3d8de648330a3c65

18copy_1430396928.pdf Szerkesztés alatt, 998 Kb, 2015-04-30 14:28:48) 91f38003258c594acb74e48efc2998ac3292b8150d36bf0d536a21801275c67d

19_1430396962.jpg Szerkesztés alatt, 338 Kb, 2015-04-30 14:29:22) 5e0b0274fdbe4320f61a1b4c73b5c56847672df4ae7b022635a407d8cea096a1
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