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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelese OPTEN-ból

A kerelmezo szervezet te~es neve Penzúgyor Sport l<orlatolt Felelősségti Társaság

A kereirnezo szervezet röviditelt neve Pénzűgyor Sport Ktt.

Gazdátt’odasi tormakód 113

A kérelmezó szervezet státusza: Hivatásos Atkalmaz hivatásos sportotót?
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya. NBI

Utánpóitás csapat: Nincs
Ala levonasra a pályázatban igényetl
költségek tekintetében Alanya az AFA-nak

Adoszam 25988873-2-41

Bankszamlaszáni 10916001-00000094-98150004

Önerő biztositása Személyi jogcimhez: O

~ Mindenlajta áltamt (önkormányzati) torrástot mentes saját ero

D Hitel

~J Egyéb (orrás szponzoráció

Önerő biztositása tárgyi jogcirnhez: O

~ Mindentajta áltami (Önkormányzati) torrástól mentes saját erő

C Hitet

~ Egyéb torrás szponzoráció

Önerő biztositása képzés jogcirnhez: O

D Mindentajta állami (önkormányzati) torráslól menles saját erő

D Hitel

D Egyéb torrás szponzoráciö

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújitás ogcím esetén a lejtesziésset erintett ingatlan hasznosilásárót:
Korlátozott mértékű gazdasági célú használal

A kérelmezó szervezet székhelye

Irányitószán 1026 Város Budapest

Közterület neve Pasaréti Közterület jellege út

Házszám 124-126 Épütet

Lépcsőház Emelet

Ajtó

A kérelmezó szervezet levelezési elme

A levelezési cim megegyezik a székhely cimévet D

trányitószám 1103 Város Budapest

Közterület neve Koer Közterület jellege utca

Házszám 2 Épület b

Lépcsőház Emelet

P4tó

Teleron 436706837708 Fax 1123456

Hontap vnnv.penzugyorse.hu E-mail cim holbsi.fruzsina@nav.gi

A képviaelo adatai

A kérelmezó hivatalos kepviselójének neve Hotési Fruzsina

A kórolmoző hivatalos képviSelőjének beosztása ügyvozotó

Mobilteletonszam +36706837708 hotbsi.tiuzsina@nav.gi
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Kapcsolatlartó nave Mobiltelefonszám E-mail Cím

dr. Bagi Melinda 35 70521 31 00 bagLrnclinda@nav.gov.hu

Hollósi Fruza na +36706837708 h hosi.fruzsina@nav.gov.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesitmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény űzeniellelője Átlagos hell használat (óra) Használat Célja

Kőér utcai Sporttelep Magyar Állam Penzügyőr Sportegyesűlet 10 Felt és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja- 2017-06-26

A tevékenységének megkezdésének időpontja. 201706 28

Ajogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megatakulásanak időpontja (amennyiben retevánsj:

2018-12-18 13:48
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatasa

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainaktőbb mutatói: (Millió torint értékben)
Ha valamely érték Üres, kérjük írjon be O-át.

Bevétel’ 2016 2017 2018
- . - ‘

Onkormanyzati támogatás o O O

Atlami támogatás a o a

Satat bevetel (p1.: tagd~. jegybevétel) 0 25 25

Lálvany-csapatsport tamogatasbol szarmazo bevétel o 14.9 0

Egyéb támogatás o a o

Összesen o 39.9 25

Kiadások alakulása az egyes évadokban

KIadás 2016 2017 2018

Személyi bér ás bérjellegű járulékai) a 17.7 20

Múködési költségek (rezsi) a a o

Anyagkőltség a 0.25 3

Igénybe vett szotgátlatas 3.1 5

Egyéb. máshova nem sorolható kiadások o o

Összesen 21.05 28

KIadás 2016

Múkődési költségek

2018-12-18 13:48
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Mely jogcimekre adja be a kéreknet?

Kérjük a Beadás oszlopban jelÖlje be, ..

aszlopban pedig jelölje milyen módon kív. - .

‘Jogcim . Beadá Teljes támogatás Közremúködői Áta levonásra a pályázatban igényeli költségek
. . .- S tekintetében

Személyi jelegu rat dii k ~ 17370568 347411

Tárgyi eszk5z beruhazas. tetuj Ia ~ 732891 14658 Bruttó (elkűlónitetten kezelt)
Előlinans,iroz It n rn ingatlan

Tárgyi eszköz beruhazás, felújítás ~
Etőrinanszirozoli (ingallan)

Tárgyi eszköz beruházás lelújítás ~
Utótinanszirozolt

Utánpóttás-novolös leladalainok D a Bruttó (etkulonitotlon kezelI)
támogatás

Általános képzés D a Brutto (etkűlőnitetten kezelt)

Szatd~épzés O

Versenyeztetés Bruttó (elkütönhlelten kezeli)

KözremI~ködó d

2018-12 18 13:48
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Ismertesse a kéretrnezŐ szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonalkozo sportfejlesztési programját sz alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

Pénzügyőr Sport Kit. csapata a Pénzügyőr Sportegyesütet NBI’es férfi róplabda csapat szakmai tervének megvatósitása érdekében nyújtja be programját, amelynek
egyik alappiltére a intrasiruktúra fejlesztése. A 2016/2017-es szezonban niegszerzell Magyar Kupa és Magyar Bajnoki ezúslérnieknek köszönhetően a 2017/18-as
szezonban a nemzetközi CEV Challenge Cup-ban is bemulatkozhaton férfi NBI-es csapatunk. A tavaly elért eredmények És az idei szezon is várhatóan népszerüsili a
sportágal hazánkban a médiának köszönhetően. Elengedhetetlennek tartjuk, hogycsarnokunkszinvonalál is tudjuk emelni. igy bizlositva a nézők ás a média
számára azt a körülményt, amit egy NBI-es mérkőzés megkövetel. Csarnokunk jelenleg NBI-es mérkőzések kózvetifésére nem alkalmas, amely megnehe7lti a
médiamegjelenést. Az idei szezonban a 2017i18’as sportfejleszlési probramban jóváhagyott. 2018. év elején megvalósult lelátó lelújílásnak köszönhetően
élvezhelőbb körülményekel tudunk biztosllanl a kilátogatók számára, A csapat számára további beruházásként megemlitendö, hogy a Pénzügyőr SporlegyesOlet
Kőér utcai Sportlelepén saját kondicionáló termét korszerű berendezéssel, gépekkelludja elátni, amit szinlén a 2017/18-as sportfejleszfésiprogramnakköszónhetó,
A 2Q13J2O19~os sportlejlosziési programba strandröplabda pályák ópitését lorvezünk Irágyieszköz baruházáskénf, Elsődleges cél a slrandróplabda sport
népszerüsilése. a sportolók felkészitése és a versenyrendezés lehetősége,

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, oélja És szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezóse

A beruházás az ütemterv szerint a 2018. évi slandróplabda szezon végezléve veszi kezdetét, amely nem befolyásolja a sportolók versenyzését. A beruházás célja
biztositani a sportolók számára a edzösi lehetőséget, hiszen Budapesten iniraslrukturájsan lejlef ten ez a terület. További célunk kózött szerepel, hogy a folepholy
adoftságait kihasználva 4db pályát épilhessünk, ami lehetővé leszi a versenyrendezést, A pályák mellett tamelyból I lelátőval ellátott centerpálya Iunkciól tölt be)
kiszolgálöegység, illetve öfözóltelyiségek kivitelezése is céljaink közölt szerepelnek,

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

A Pénzügyőr Sport Kit, és a Penzügyór Sportegyesület közötti megállapodás értelmében a stratégia részét képzi az utánpótlás bázis kiépítése Budapesten.
Filozótiánk, hogy az ogyosúlelnel sporloló fiatalok olyan edzők kezei közölt nevet’cdjonek, akik rendelkeznek a megfelelő pedagógiai szemlólotlel, szakmai tudással
és céljuk, hogy a gyerekek megszeressék a testmozgási. a sporlot és a röplabdát.

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

A röplabda sportag látvány.csapaisporl támogatási körébe lörlénl bekerülésével a Pénzügyőr Sport Kf I. csapata, a Pénzügyőr Sporlegyesület NBI.es férfi róplabda
csapatának üzemeltetőjeként lehetőségünk van benyújtani sportlejlesztési programunkat a szakmai terv megvalósítása érdekében. A Pénzügyőr Sport Kit.
csapatának (későbbiekben: PS KIt.) cé~a a sportág népszerüsitése országos szinten, a bajnokságokban kilüzöll célok elérése, a nemzetközi porondon történő
helytállás es a megfelelő szakmai, edzési és versenyeztetési feltételek megteremtése. A PS KFr. személyi és lárgyi feltételeinek fejlesztése rendkivül fonlos
számunkra a szakmai terveink megvalösilásához, kúlónös tekinlellel az edzők továbbképzése, megfelelő szinvonalú munkájához szükséges eszközök beszerzése. A
Pénzügyőr Sporlegyesülettel közős megegyezesünk célja, hogy a Pénzügyőr Sporfegyesület ufánpóflás bázisa a jövőbeni az NBI.es csapatot al’olhassák. A
201 7/2018’as szezonban megszerzett Magyar Kupa és Magyar Bajnoki ezüstérmoknok kőszönhotöen a 201 7/18’as szozonban a nemzetkózi CEV Challenge Cup’
ban is bemulalkozhatolf térli NBI’es csapatunk. A tavaly elérI eredmények és az idei szezon is varhatoan nepszerüsíti a sportágaf hazánkban a médiának
köszönhetően,
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Személyi jellegű rátorditasok

Név Adózás módja Havi Kit. Havi bnittó bár ás Munkái- tvad,a jutó ráfordítás
munkaóra ho egyéb juttatások (Ft/hó tatói járulékok ósszesen (Ft)

) (Ft/hó)

EK1-JO 160 12

EKI-lO 80 12

EKHO 80 12

EKI-lO 160 12

EKI-JO 160 10

EKHO 160 12

EKHO 160 10

EKHO 160 12

0<1-tO 160 12

1280 104 2465l63Ft

Név Adóazonoslt Szüietási Munkakór Végzettsé
ó dátum g

Nem
releváns

Nem
releváns

Nem
releváns

Nem
releváns

Nem
releváns

Nem
releváns

Nem
releváns

Nem
releváns

Nem
releváns

Közvetlen Eli. szerv. liz. díj Közreműködói díj Teljes támogatas Őnrész (Ft)
támogatás (Ft)

16849452 68

2018-1 2-IS 13:48

489173Ft 34220020Ft

indoklás Melléklet

Elszámolandó Teljes ratorditás
összeg (Ft)

34567431 4 I
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Tárgyi eszköz beruházások/telújitások

Kategóiia Tárgyi eszköz beluházés Mennyiségi Mennyiség Egységár Tewezett beruházási, telújitási é e
megnevezése egység (Ft)

Sportlelszerelés edző póló db 30 5500 165000

Sporttelszerelés Mérközésgarnitúla 30 18000 540000

Sporitelszereles ulazo poló db 40 8000 320000

1 025 000 Ft

: . .. . gyl beruházások részletes n • O ása

Tárgyi eszköz . . Indoklás
megnevezése ‘‚.

- a

edzo polo edzöson hasznát p616

Merközesgarnitúra mérkőzés telszerelés

utazó póió egyenpöto utazáshoz

2018/19 évad . Tervezett Összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen ElI. szerv. tiz.dij Közremúködői díj Teljes támogatás őnrész (Ft) Elszámolandó Teljes rátorditás
támogatás (Ft) összeg (Ft)

732891 314098 1039658 1046987

2018-12 18 13:48
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/19 évad - Sportcálú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate- Tárgyi eszköz beruházás/felújítás Beruházás, Beruházás, Használatba U. É. Tervezett
gória megnevezése felújítás felújítás vétel tervezett I. k. beruházási érték

tervezett tervezett időpontja (év, (Ft)
kezdete (óv, befejezése hónap)

hónap) (óv, hónap)

Tárgyt eszk. Strandrőpla~a pá~a Kőér utcai sporttelep’ 2018-10-Ot 2019-05-01 2019-06-01 ~ U 61000000
boruh,

61 000 000 Fi

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás Erlntett Indoklás
helyszÍne, ingatlan

helyrajzi száma tulajdonjoga

Sírandröplabda pálya Kőér utcai 1103 38303 69 állami slrandpáiyák lehotövé teszik lelophelyűnkön a
versenyezrendezést. táboroztatást, tetkészűlést a

Budapest slrandröplabda sportágban

Köér utca

2/b.

‚:. — — —

Jogci Közvetlen EIl.szerv.fiz.díj Kózremúköddidi Teljestámogatás önrész(Ft) Elszámolandó Teljesráfordítás
m támogatás (Fi) összeg (Ft)

Elér. 4230 4 436159 872319 43615935 18692544 6 872319 62308478

Utöf, O O O

2018-12-18 13:48
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

- es strandrbplabdában is igazolt jalekosa akkor Csak a terem-nel szerepeltessek.

Ui 0 ás Ui 1 korosztályok esetében az Összes (térli. női, ‘/egyes) csapat Számát kell tetűntetni a Női 17/18 ijidtlolt csapat ás a ind,tandő ás a Női 18/19 inditandó
csapat oszlopokban!

20I8’lg évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyet rendelkező játékosok

Korosztály NŐI NŐI 17/18 NőI 18/19 FédI FérfI 17/18 Fért I 18/19 Csapatok
indított csapat Inditandó csapat indított csapat inditandó csapat Összesen

Utomanó o o o o -

Ui t - szuporm

U13-nini

Ut4(csakstrand) ~ a o

U15 o o o

UlS -serdülő
(csak strand)

U17-serdülö o o o o o

Ut8-itjúsági o a o o
(Csak strand)

Utsitjusagi a o a a a a o

U20-junior(csak ‘~ o
strand)

U21-junior o a o o o

U22-junior(csak a a a o O
strand)

Egyetemk’lőiskolai o o o a o a a

ÖSSZESEN a a a a a

A teljes Igazolt UP játékosok számának Részvétel StartUP eseményen Igényelhető összeg a teljes Igazolt létszámra

nincs strandröplabda UP jálékasom

miii. I eseményen 400 000 FY16

min. 2 eseményen 460 000 Ft/to

min. 3 osoniényen 490 000 Ft/ló

min. 4 eseményen 520 000 Ft/fő

min. 5 eseményen 550 000 Ft/to

Teremröplabda tiP után járó támogatást módosító tényezők

Az U13-as korosztályban megadott csapatok kő7üt mennyi indult országos bajnokságban: O

Az alábbiakban megadott, igazat játékosok számábót hány rendelkezik érvényes versenyengedél~el strandrőplabdában is
(vegyes igazolások száma) O

2017/2018-as U2t Ut9 Ui 7 ba nokságban az 1-6. helyezésI elért csapatok száma. O

Strandröplabda UP után járó tamogatást módosító tényezők

Az atabbiakban nicgadott. igazat jálókosok számábÖl hány u14-u22 korosztátyu játókosa vail, akik 5 os vorsonyon (a 20t 7-es Magyar Bajnokság) lőláblán (I-is.
holy). vagy válogatott szinlúvai-sonyrondszorbon indulnak: O

StartUP programnak megfeleló versenyek rendezésének száma: O

2018-12-lB 13:48
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Hány UP játékos végzett a Magyar Bajnoksag 1 4. hetyek valamelyiken? O
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után jaro támogatás

Versenyengedéityet rendel’ezők száma Összesen (terem): O tó

Vegyes igazolások száma teremróptabdából: O tó

Versonyongodéllyel rendekozók száma összesen (strand): o tő

1718-ban nditotl csapatok csapatok száma (terem) O

18/1 9-ben inditandó csapatok csapatok száma (terem)- O

1718 nditott es 1819 inditando csapatok száma kűlönbözete (terem): O

17 18-ban ndított csapatok csapatok száma (strand): O

18~19-bon indilandó csapatok csapatok száma (strand): o

17/18 indított és 18 19 inditandó csapatok száma különbózete (strand): o

UlO, Ui I - U13-as 0Ml< 17 18-as bajnokságban inditott csapatok száma

UlO, Ui 1, U13-as 0Ml< 17 18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás: O csapat’ 1 500 000 Ft/csapat —O Ft

U13 17/t 8-as bajnokságban inditott csapatok száma o

U13 17 18-as bajnokságban indiloti csapatok száma atapján jutó támogatás. o csapat ‘3500 000 Ft/csapat = OFt

U15 Ui 7 U19-es 17 18-as bajnokságban indított csapatok száma: o

UlS U17 U19-es 1718-as bajnokságban inditotl csapatokszáma alapján jutó támogatás: o csapat 5000000 Ft/csapat 0 Ft

U21 es 17 18-as bajnokságban indított csapatok száma: O

U2 t es 1 7 18-as bajnokságban inditoti csapatok száma alapján jutó támogatás: o csapat 6 500 000 Ft/csapat = 0 Ft

Teromróptabda UP játókos után járó támoQatás. 400 000 FL 6

Igazolt játékosok után járó támogatás (terem): ~ * 400 000 Ft/lŐ = 0 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás: o tó 400 000 Futó 0.2 — 0 Ft

17/18-ban indított csapatok után járó támogatás: o~t

17/18 inditolt ás 1819 inditandó csapatok számának külónbózete alapján jutó támogatás: o 1500000 = OFT

2017/2018-as U21-U19-U17 bajnokságban sz 1-6. holyozóst olért csapatok után járó plusz támogatás O csapat 1000 000 Ft/csapat = OFt

Teremröpiabda UP játékosok ás csapatok után járó teljes támogatás: 0 Ft

Strandröptabda UP játékos után járó támogatás: o t6 0 Ft = 0 Ft

5-os/válogatott versenye” iridut U14-U22-es játékos után járó plusz támogatás: O ‘60000 FI—O Ft

Startup program versonyrondozósórt járó plusz támogatás a ‘2000 000 Ft = 0 Ft

Magyar Bajnokság 1 -4. helyén végzett UP játékosok után járó plusz támogatás a 200 000 Ft = 0 Ft

Strandröplabda UP játékosok ás csapatok utan jaró teljes támogatás: o~t

Maximum igényelhetó teljes támogatás utanpótlás jogcimen: OFt

2018-12-18 13:48
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Utánpótlás-nevelés ráforditásai

Kategória Megnevezés Mennyiség’ egység MennyIség Egységár Tervezett beruházási, felújílási érték (Ft)

Kategoria Megnevezés Korosztály Mennyiségi Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
egység felújitási érték (Ft)

Ingatlan or- Bérlés BérletI díj ora Igénybevélel Honapok szama az lgenybevetl orak Bérleti dij Összesen
tipusa osztaly helye (Ft) (órafhó) évadban száma/évad (Ft)

Adózás Havi Kif. Rn,ttó juttatások (Ft hó) Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás
módja munkaóra hó (Ftiho) Összesen (Ft)

• : ‘ - . . . . ak reszletezese

‘-
Név Adóazonositá Születési datum Munkakór Llcensz Foglalkoztatott korosztály Indoklás Melléklet

2018119 évad - Utánpótlás-nevelés ráfnrd~tás jogcim aljogcimei

.Jogcím Összesen (Ft)

Sportoszk&e, sporltelszeretés boseorzése o

Gyógyszerek. diagnosztikai eszközök o

Szemétyszállitási költségek

Nevozési költségek o

Rendezési, lelkészitési. képzési kótségok

Verseny- ás játékengedátyek kiállitásának kötségei O

Sportiétesitmény. sporipálya bérlet, dija O

Felkészitéssel edzőtáboroztalássat és versenyezlelésset kőzvellenül összefüggő szállás és élkezés köllsége o

A programban résztvevő sporlszakomborek Személyi jellegű rálorditásai o

Logisztikai kőltsegek (csak bérlet) kiveve szemfl~gépkocsi ás motorkerékpár

Összesen O

Közvetlen ElI. szerv. tiz. dtj Közremükódői díj Teljes támogatás Önrész (Ft) Elszámolandó Teljes ráfordítás
támogatás (Ft) Összeg (Ft)

2018-12-18 13:48



be/SFPHPO1 -00329/2013/MRSZ

Általános Képzés

Általános oktatók Oklatók ás a Egyéb AmortIzáció Tanácsadói Képzésben Megváltozott Összesen
képzés várható képzésben várható (Ft) szolgáltatások résztvevők munkaképességű

megnevezése személyi résztvevők költségek (Ft) Személyes munkavállalók képzés
költségei várható utazási (Ft) költségei idejére szükséges

(Ft) kőltségei (Ft) (Ft) szállás költsége (Ft)

0 Ft

Közvetlen Eli. szerv. liz. díj Közreműködől díj Telles támogatás Őnrész (Ft) Elszámolandó Teljes ráfordítás
támogatás (Ft) összeg (Ft)

O O O

2018 12 18 13:48



be/SFPF-1P01 -00329/201 8/MRSZ

Szakképzés

Szakképzés Oklatók Oktatók várható Képz’sben Egyéb Amortizáció Tanácsadói Képzésben Összesen
megnevezése várható utazási ás résztvevók várható Várható (Ft) szolgáltatások résztvevők

személyi szállás költségei utazási és azállás költségek (Ft) személyes
költségei (Ft) (Ft) költségei (Ft) (Ft) költségei

(Ft)

O FI

Közvetlen Eli. szerv. liz. dij Közremüködói díj Teljes támogatás Önrész (Ft) Elszámolandó Teljes rátordítás
támogatás (Ft) összeg (Ft)

O O O

2018-l 2-18 13:48
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Versenyeztetés

Jogcim Tervezett költség

versenyengedély le~gazoIás tagdij

pályahilelesites. jegyzokon~vezeiő díja

Összesen

Közvetlen Eli. szerv. liz. díj Közren’~iködöi díj Teljes támogatás őnrész (Ft) Elszimolandó Teljes ráfordítás
támogatás (FI) összeg (Ft)

O O O

2018-l 2-18 13:48
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Mely jogc~mekre számol közremüködói költségei?

~ Személyi jellegú rálorditás ~J Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előlinanszírozoti beruhazas ~ Tárgyi eszkóz (ingatlan) előtinanszirozott beruhazas
D Tárgyi eszköz utéfinansz~rozott beruházás D Utánpótlás nevelés tejteszlése D Atalanos képzés tejlesztése C Szakképzés lejleszlése
D Versenyeztetés tejtesztése

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

Szeinélyijelegű 347411 34741 173706 521117

Tárgyi etólinansz ozolt 14658 14658 7329 21987
(nem ingatlan

Tárgyielótinanszirozott ingatlan 872319 872319 436159 1308478

összesen 1234388 1851582

Kapcsolód6 Íogcim Feladat leírása

Személyt elegű sportiejlesztési program előkészítése negyedéves előrehaladási jelentések es sz összealtítas elszamolasa

Tárgyi etólinanszirozott porttejlesztési program etőkészitése. negyedéves etőrehaladási jelentések es az összeállilás elszámolasa
(nem ingallan)

Tárgyi előlinansz rozott sporttejtesztést program előkészílése, negyedéves etórehatadási jelentések és az ősszealttas etszamotasa
(ingatlan)

2018-1 2-lB 13:48
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Nyilatkozat I

Tisztelt Jóvahagyást Végzö Szervezet’

A lársasagi adorol es az oszlalekadorol szolo 1996. ev, LXXXI törvény 22/C. ~‚ illetve a lálvány-csapatsport larnogatását biztosiló larnogalási ‘gazolás

kiall,lásáról, lelhasználásárol, a támogatás elszarnolásának és ellenőrzésenek, valamint visszalizelésének szabályatrol szólo 107/2011 VI, 30) Korin rendelet 4

Cl) bekezdese lovábbá a közigazgatast halosag eljarás es szolgallalas allalános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.~ 1) bekezdése alapjan kerem. hogy

a lenli sporltojloszlési programot lóváhagyni sziveskod1enok,

Kelt: Budapest. 2018,12.18,

2018-I 2-18 13:48
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Nyilatkozat 2

Aiulirott Hollósi Fruzsina (hivatalos képviselő neve), mint a Kéretmező képviselője.

1. ki~elentem, hogy a kéreleniben togtat adalok, iniormációk és dokumentumok teljes körciek, valósak És hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportlettesztést program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtőt lovábbi adatokat kerhet;
3. tudomásul veszem, bogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétól számitolt 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (Vt. 30 Korrn.

rendeletben meghatarozoti sporitejlosztési program módosilására, itlolve meghosszabbitösára irányuló kérelem etbirátására nyitva álló ügyintézést
határidő 60 nap, Tudomásul veszem. hogy a Sportszervezetet nem itteli meg a Ket. TI. ~ (2) bekezdés a) pontjában meghatározott keretmezelt log
gyakorlása, ha a szakszövetsóg a fenti haláridóben nem hoz döntést;

4. k(elentom. hogy a K&ehezőnek az áttamháztartás bármely alrendszerével Szemben osedókessé vétt, ós meg nem tizelett kóztartozása nincs Vagy arra
az iltetékes hatóság fizetési könnyitést (részlelfizetés. fizetési halasztás) engedélyezett;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás atrendszereiből juttatott És már lezárt támogatásokkal megletetó módon elszámolt, a tamogatásokra
vonatkozó szerzódésekben vállat kötelezettségeit teljesitette;

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejtesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi lámogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány.csapatsport támogatás etszámotásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapitoti meg. és a Kéretmező azt nem
letjesitette;

7. ludomásut veszem. hogy a sperttejtesztési program jóváhagyását követően nem állitható ki a rao. iv, 22/C. ~‚ iltelve 24/A, szerinti igazolás, ha a
Sporiszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány.csapalsport támogatás elszámotásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kótelezettségének nem tell elegel;

8. kilelentem, hogy a Kéretmezé végelszámolási eljárás alatt nem áll. ellene csőd., felszámolási., illetve egyéb. a megszüntetésére irányulö, jogszabályban
meghatározott e~árás nincs folyamatban. És vállalom. hogy haladéktalanul bejelentem. amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

9. hozzájárulok ahhoz. hogy a Kerelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár telhasználja a lejárt köztartozások
teliesitése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének És összegének megismeréséhez;

10. hozzájárulok ahhoz. hogy a Magyar Altamkincstar attal mukódteteti monitoring rendszerben nyilvántartott igénylói adataimhoz a jogszabályban
meghatarozott jogosultak, valamint az Allami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzelgazdasági Minisztérium és a csekély ósszega
támogatások nyileántartásában érintell szervek hozzatertenek;

11. kitelentem, hogy a Kéretmezó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak sz áltamházlartásrót szöló 2011. évi CXCV. törvényben meglogahnazott
kövotolmónyoinek, és a szervezet- ennek igazolása céljábol Szükséges- adatait rendolkozésre bocsátom;

12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adala nyitvánossagra hozhatók (a Kérelmező neve, a lámogatás tipusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenorzó szervezet honlapján közzététeWe kerül);

13. hozzájárulok a Kérelmezö adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezetéséhez. valamint vállalom. hogy a személyes
adataik kozelesóre szóló engedélyt a boadvanyaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem.

14. köletozettsóget vallalek aria, hogy a elan kerelemben között barmityen adatban. tényben. illetve a támogatást befolyásoló körül’nönyben beálló
váttozásról hatadektalanul. de legkésőbb a jogszatialyban foglalt határidőn bekil rásban értesiten, a jóváhagyó-. illetve az ellenőrző szervezetet;

15. amennyiben sz épitési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújitás sporicélú ingattanra irányul. Úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás

révén üzembe hetyezolt ingatlan sporicélú. etsódlegesen piaci alapon fórténó hasznositásái (jogszabályban meghatározott kivétellel) tenniartom.
valamInt - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportoeki Ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára sz ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mérlékéig jelzátegjog kerül bejegyzésre. mely
bejegyzés kőtségének ellenértékét megfizetem.

b. az adott tárgyi eszkóz beruházásra vonatkozó, első támogatási Igazolás k,allttasát követő évben kezdődő támogatási időszaktól számitotl 4.
támogatasi idószak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem etlenkezó esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal nóvet
összegét Magyar Allam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább IS évben az adökedvezmeny alapjául szotgátó beruházás révén üzembe helyezett sportcélu
ingatlant iskolai és dtáksport események, szabadidósport események és más. közösségi célú (különósen; kulturális, turisztikai) események
lebonyotitasa céljaból ingyenesen vagy kedvezményes áron biztositom.

d. bérett vagy mas ~ogc men használt, nem a látvány-csapatsportban müködö hivatásos sportszervezet tulajdenában álló ingatlan esetén a spertcéki
ingatlant Piaci áron beretem vagy más jogcímen használom,

e. a telenertékén legalabb 5 millió forint ért ékú tárgyi eszköz tetújilás esetén a lámegatásböt megvalósuló telüjitást legalább 5 évig sz eredeti
rendettetésének egfeletóen hasznositom, valamint benyüjtom a sportcétú ingatlan tutajdonosának előzetes trásbeli hozzájárulását arróL hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javáraaz ingattan-nyitvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jetzálogjog kerül bejegyzésre.
tetenértékén legalább 10 mttlio forint értékú tárgyi eszköz beruházás, letüjitás esetén a sportcélú ingatlante~lesztésre nyilt pályázatot irok ki és a
palyázati etjarás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, telújitás mogvatósitására.

g. vállalom, hegy a támogatás telhasználásáról olyan analitikus nyilvántarlást vozetek, amely biztosítja a támogatások totes olkiiksnitósét, és
hozzajarul a támogatas rendetletesszeru tethasználásanak jogszabályban meghatározotl szervek általi ellenőrzéséhez;

16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszamolasa soran csak bizonylattal dokumentátt kiadások számolhatöak el. a támogatás felhasználása során
ketotkezell bizonylalokkal a tátvány-csapatsport támogatását biztos tó támogatási igazolás kiállitásáröl, telhasznátásáröt, a támogatás etszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszatizetésenek szabalyairót szoto 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint etszámotok. és megőrzöm a
jogszabályok által etőirt határidő végéig

17. tudomásul veszom. hogy a jováhagyást végző ervezel altat megállapitott értóketési elvek és a benchmark a támogatások tervezéso és a felhasználás
során kötelező jelleggel bir a Sportszeivezet reszere es az abban toglat etőirásoktót eltérni nem tehet;

18. kötelezettséget vátlalók. hogy a spertfetlesztes prog am tóvahagyasa esetében a jogszabályokban, sz értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszamolási útmutatóban foglalt előirásokat betartom ás tudemasul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő tethasznátás
esetén az etszánolás. vagy érintett resze nem fogadható el es ne lórténö kótetezés esetén a támogalást és —amennyiben elmerül kamatait
visszafizetem;

ig. vállalom, hogy a jóvahagyást végző szervezet által jóváhagyott sportiejlesztési program, valamint annak kóltségtarve. illetve a támogatás összeg
tekintetében a tiontapon tórténö közzététeti kötelezettségnek eleget teszek.

Kell; Budapest. 2018. 12. 18.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadórói Szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. N.) 22/C. ~ szerinti
látványvsapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. ~ szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-telajániás (a továbbiakban: iátvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. NyIlatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulirou Hollósi Fruzsina. mini a tálvány-csapatsport tániogatási rondszerben pályázó Pénzügyőr Sport Korlátolt Fololőssógű Társaság (kedvezményozett neve)

aláirásra togosuit képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilalkozom. hogy a Pénzügyőr Sport Korlátot Felélősségű Társaság

(kedvezményezett neve)

o a Tao. lv. 4, ~ 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sporlági szakszővelségnek minősül.

a Tao. lv. 4. ~ 42. pontja szerinti látvény.csapatsporlban muködő amat r sportszorvezotnek minősül amely

C hivatásos sportolól’ alkalmaz
hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan. a sportról szóló Wrvényben meghatározoti szabályok szerint múkődő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv 4 ~ 43. pont sz
hivatasos sportszervezetnek.j

D a Tao. tv. 4. ~ 43. pontja szerintI Iátvány.csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a latvány-csapataportágak országos sportágt szakszovetsógo állal kun versenyrendszor. at lógniagasabb totnőll bajnoki osztályában . a veterán
korosztalyokra kan versenyrendszer kivétetevel reszt vevő (indulasu got elnyerI) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályarban részt vevo
(indulási jogot elnyeri) sporiszervezot abban az eselbon, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportotót alkalmaz,]

o a Tao. tv, 4. ~ 43’a, pontja szerinti látvány.csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapitványnak minősül, amely:

hivatásos sportolói alkalmaz
D hivatásos sporlolói nem alkaknaz

[Azaz a sponlról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés letlesztését végző alapilvány, melynek alapiló okiralában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége — elsősorban utánpótbskorú versenyzókkot kapcsolatos sportievékonység olőscgitóso,
leltéteteinek biztosilása. telkészítő (edzésset összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezese.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének bIztosításáról2

jogcim őneró öneró típusa

targyi eszköz beruházás, telújitás 030% . mindenfajta állami (önkoniiányzati) forrástól mentes saját erő,
050% Dhitel,

70% . egyéb forrás: szponzoráció

kepzessel összefüggő teladatok 30% Jelen sporttejlesztási programban nem pályá Ott jogcim.
O 50%
o 70%

személyi jellegű ráfordítások 50% mindenfajta állami (önkomiényzati) torrastol mentes saját ero,
hitel,
egyéb forrás: szponzoráció

Nytlatkozatom a 2. pont szerinti lenti kategóriák tekinteteben kiterjed arm is, hogy az általam képviselt, hivatasos sporttevékenységet végző szervezet
(ideérlve a hivatásos sporlszervezetet, valamint az olyan sportszervezetel, amelynél hivatásos sportoló alkalmazasar er Is ‚vagy a támogalással eruntett tá gy
eszköz boruházás, lolujilás tokintolében nem to(esuln k a korlatozoll morléku gazdasági célú lőlositmény (dió oloi eseteben a Tao tv. 22/C. ~ (4) bekezdes c)-e)
pontja szerinti mértélceket a fenti jogcimekre nyüjtoll támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30’l. ~ szerinhi szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport tárnogalasi rendszer szerinti kiegészitő sporttejlesztési támogalassal a szponzori szerződés keretében jutlalolt
kiegészitő sporltejlesztési támogatás kivételével összevont értékére kell alkalmazni.

3. NyIlatkozat tárgyi eszköz beruházás, telüjitás jogcim esetén a tejleszléssel érintett ingatlan hasznosításáról3

titelen sporitejleszlési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre,

Ugazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységekénl végzett utánpótlás-. amatőr (szabadidős)- es diák
sporltevékenyseg céljára szoteál. ezért a támogatás európai unios versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek,]

Okorlátozotl mértékű gazdasági célü használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenysegnek minősülő használat kizarólagosan járulékos jellegű, azaz az ntraslruktúra gazdasági celú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az nfrasiruklúra ténylages teljes éves kapacitásának 20 százalékai. E lekinietben
gazdasági tevékenységnek minősüla berbeadas uttan ellenertek tejében történő ulánpóltás., amator (szabadidos- es diaksport célú
használat isl

Ogazdasági tavékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra p1, hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szoigai. ezéri a támogatas europai untós
vorsonyjogi értelombon gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tovókenységnek minősül a bérbeadás utján, ollonérték lojébon
tőrténő utánpótlás., amatőr (szabadidős).. és diáksport célu használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezati dijazás elteneben sporiolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresitett nyilatkozatot a sporlolótól kapof I adatok
alapján és a Tao tv. 4. ~ 40a. pontja tigyelembevéletével tettem meg.

Ha a támogatott Szervezet az Európai Bizottság S4,3t 722 (2011/N). SA.45615 (201 6NJ ós SA.48265 (2017/N) számu határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv,
30/l. ~ szerinti ogoimek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkőtőtt kiegészitő amogatas összegevei a latvany osapalsporl támogatását
biztositó tamogatasi igazolás kiállitásáról. lolhasználásáröl, a támogatás etszámolásáriak és ollcnórzósonek valam nI vusszalizolésének szabalyairólszóló 107/2011.
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(/1.30,) Korm. rendelelben foglaltak szerint köteles elszamolni.

Tudomásul veszem, hogya látvány.csapatspori támogatását bizlositó támogatast gazolas k~altítasarol, telhasználásáröl. a tamogatas elszamotásának ős
ellonórzesénok. valamint visszatizetésénok szabfl’airól szóló 107/2011. (Vl.30.) Korm. rondolet 2.9(1) bekezdés I Ós 2. poniok szerinti szervek jogosultak a lenti
nyitatkozal valóságtartalmanak vizsgátatára, és amennyiben annak eredmenye nem lámaszt,a ala a tentt nyilatkozalol, a támogatas vtsszaltzettetesre kerül.

Kelt: Budapest. 2018, 12. 18.

Htvatásos sportoló: a sportről szóló 2004. évi ‚törvényi. 9(4) beKezdésében meghatározott. a látvány-csapatsportnaK minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal. hogy az állata jővedelemszerzó logtalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként lotytatoti sporitevökenység hivatásos
sporttevekenységnek minősül, amennyiben a részére sportievékenységével ősszelúggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pinzbet juttatás a
sporirendezvényen való részvétethez kapcsolodó utazási kőtlségek és szálláskőltségek kivételével meghaladja a részvéteti kőttséget és a sportolo tővedelmenek
legalább 50 százalekál teszi ki, tűggetlenülattót, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kőtőtt.e egymással munkaszerződést (rao. N. 4.9 40a. Pont),

2Abban az esetben szükséges kitőfeni, ha a kodvozmónyezett azi. pont alapján hivatásos sportszorvezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek. vagyalapitványnak minósül, vagy országos szakszóvetség eseleben a targyi eszköz beruházás (telújilás) hivatásos sporttevékenységel lolyiató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul,

3vatamonnyi kodvezményozoti esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulirolt Holtósi Fruzsina thivatalos képviselő neve) mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilalkozatol teszem

Az általam képviselt sporlszervezet a tátvány-csapatsporlban működő HIVATASOS sportszervezetnek minosül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilalkozal meglelelö kitöltése és aláirása az et rálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában k(olontom, hogy a fenti nyitatkozal a valósagnak megfelel ős kötelezettséget vallalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett váttozásokat B napon bekil bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek,

Budapest. 2018. 12,18.

Látvány.csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan. a sporlrol széle térvenyben meghatározott szabályok szerint mukédő sportegyesület

Vagy sportváltalkozás, amelytk nem minősül a k8vetkező pontban meghatározott hivatásos sporlszervezelnek (a társasági adóról ős az oszlatékadoröl szele

1996. évi LXXXI. törvény 4. 42. pontja).

Látvóny-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a latvany csapatsportágak orszagos sportagi szakszövetsége által kiírt versenyrendszer

a. legmagasabb felnőtt bajnokt osztályában a Veterán koroszlalyokra kert versenyrendszer kivételével, részt vevő (indulási jogot elnyerI) sportszervezet vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulás jogot elnyeri) sportszorvozot abban az esetben, ha az ilyen sportszorvezei hivatásos sportolól alkalmaz

Több látvany.csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatasos

sportszervezetekre elóirt rendelkezéseket csak arra a ogi szemely szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a ‘b) pont szer I

versenyrendszerek bajnoki osziályaiban részt vesz (a larsasagi adóról ás az os~tatékadöröl szóló 1996. évi L)QKXt. törvény 4. ~ 43. pontja),
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ÁFA Nyilatkozat

Kéretmező kepvisetetében etjárva. a 2018/2019-es támogatási időszak’a vonatkozó sporilejtesztési programmal kapcsotatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az átlalános forgalmi adórót szólo 2007. évi CXXVtI. Wrvény (a továbbtakban; Ata lv.) atapján a következö nyilatkozatot teszem.

Kijelontom, bogy a Korolmező atanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sporitejloszlósi program az alábbiak ligyolombevételóvot korütjón etbirátasra

Jogcim Bmtió’ Nettó

Utánpötlás-nevelési tetadatok etlátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, telújitás támogatása X

Képzési feladatok lámogatása X

Versenyeztetés támogatása x

Jogcimenként egy válaszható.

Tovabbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyitatkozal tartatmában. ittetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Röptabda

Szövetségét hatadóktatanul, de tegkésobb a vaiozást követő 5 napon belül —jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésóvot ős benyújlásávat—tájékoztalom.

Tudomáaul veszem, bogy amennyiben az Áfa iv. attal eb rt torditott adozas szerint a termék beszerzoteként, illetve a szotgáttatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az altalános torgalmi adó megfizetésére, valami to körben ata tevonási joggal nem rondetkezom, az érintett úgylolel kútón számolom ot ős az Ogyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkűlönitetten nyújtom be

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Röplabda Szövetseg adata mat felhasználja nyilvantarisa és szükség esetén további adatokat kérjen be valamint e cetol a

Nemzeti Adó— és Vámhivatalt megkeresse. Az lyen jettegu adatazotgáltatashoz hozzatarulok, Tudomásul veszem hogy a Magyar Röplabda Szövetseg az

altatános lorgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan tovabbi nyilalkozatol információt kérhet.

Kell. Budapest, 2018. 12, 18, Hollósi Fruzsina
ügyvezető

Pénzügyőr Sport Korlátotl Felelósségű Társaság
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Nyilatkozata DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmezó képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió múködéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély Összegú lárnogalásokra való alkalmazásáról szóló. 2013. december l8~i 1407 2013/Eu bizotlsági rendelet (HI L

352.. 2013.12.24., 1,0,) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de rnirtimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra,

Kijotontom, hogy a jelen nyilatkozat megtótelénok pénzügyi évében o nyila kozal kiadásának napjáig igónybo vett, vatamint az O pénzügyi óvot rnegotőző két

pénzügyi évben a Kéretmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelel meghatározott csekely összegű We minimis) tamogatások együttes jelenertéke

vonatkozásában az általam szolgákatott adatok a valóságnak megfelelnek,

Etlogadom. hogya Kérelmezőneka 107/2011.(Vl.30.) Kormányrendeletben (atovábbiakban; Rendelet) meghatározott2olo. július l.-2019.júniusso.ig tartó

támogatási időszakban a lársasági adóról és at osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban. Tao lv.) 22112. ~ (1) bekezdés ce) pontjában foglak

személyi elegű rátorditásokra igénylehető csekély összegű (de minim(s) támogatás igénybevétetére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

ligyotombovótotóvel van tohotősóg.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az Összes génybeveti csekély ósszegu do

minima lámogatás jetenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláirásaval kótetezetlségel vállalok arra. hogy a Tao tv 2212. ~(1) bekezdés ce) pontja alapján 2018. július 1. és 2019. lunius 30. között

támogatást idószakban igényelt osekely összegú (de minim(s) támogatás tolyósilása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követo ket penzügy

évben o tamogalás ósszogónek tigyolombevétetóvel nom veszek igónybo 200 000 euro összértékot meghaladóan csokély összogű (de minimis) támogatast.

Kótelezettseget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iralok jogszabályban toglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányu fethivása esetén

bemutatásukra.

Sportszervezet által kapott De mn

-Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyóvben még Igénybe vehető támogatás összege (Ft)

0 Ft

Kelt’ Budapest. 2018, 12 18.

2018-12-18 13:48



be/SFPHPO1 -00329/20 1 B/MRSZ

Mellékletek -

~~tartozásmentességei igazob PD~ beemelé~e a mellékletekbez

Cégkivonat PDF beemelés’e a mellékletekhez__3

Fettóltés / Megtekntés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltóltés:

201 8.05-02 2355:22

Nyilvantartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyitvántartó szervezet (biróság, Vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Felióltés / Megtekntes Közjegyzői atárás-hitelesítéssel ellátotl aláirási cinipétdány Vagy ügyvéd átal ellentegyzeti ala rás minta, a támogatott Szervezet
vozetótólól (rnoghalalrnazás esetén a támogatasi kérelem aláirására ós etlonjegyzésóre jogosult szemétyektől is)

Fájlok száma: I
Utolsó feltöltés:

2018 05-02 18:49:03

Fettőtlós / Megrekintes

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltós:

2018-05.02 20:56:04

Fettsttési Megtekintós

Fájlok száma:
Utolsó leltöltés:

2018-05-02 19:13:00

Feltöltési Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó tellöltés:

2018-05-02 18:36:12

Feltóttés I Megtekintós

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-05-02 18:36:44

Fettótlés / Megtekintés

Fájlok száma:
Utolsó leltöllés:

201 8-05-02 18:37:43

Fettóttés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó tellöltés:

201 8-08’30 17:07:28

Fottöttós I Megiokintos

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltás:

2018-08-30 19:36:44

Fettöttés I Me tekintés Sportcótú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját lutajdonú az ingatlan - előzetes irásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe hetyezésél követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül. a Magyar

Fájlok száma: 2 Allam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mérlökéig jctzálogjog korül botogyzésre
Utolsó feltöltés:

2018-08-30 1956:10

Fett6ttés I Me tekintés Berek vagy mas jogcímen használt. nem a látvány-csapatsportban mükódő hivatásos sporlszervezel tulajdonában Alló ingatlan
esetén a sperlcétli ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcimen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési

Fájlok száma: 2 megállapodás alapját’ használja
Utolsó lellöllés:

2018-08-30 1957:15

Fcttóttós / Megtekintós

Fájlok száma: 2
Utolsó teltöltés:

2018-08.13 19:19:20

Fettóttés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó teltöttés:

2018-08-24105059

2018-12-18 13:48

tgazotas arról, hegy a pályá7ó kőztartozásmentes adö7ónak mtnosul 3 napnál nem régebbi közokirattat igazolja vagy s7erepel
a kóztartozásmentes adózóí adatbázisban)

(25 000 Ft) A 39/2011, (Vt. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási dij belizetését igazoló bizonytat
(10300002-t 0564905.49020184)

ÁFA Nyilatkozat

Aláirandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilalkozat

Aláírandó nyilatkozat letöttése

2, számü nyilatkozat

Atáirandó nyilatkozat telöltése

Egyéb dokumentumok

DE Minimis Nyilatkozat

Atáirandó nyilatkozat tetöltése

Az ingatlan helyrajzi száma’ 3 hótiapnál nem régebbi tulajdoni lap eredett/másolat)

Az elvi épitési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájárutó nyilatkozatával vagy a jogerős épttési engedély vagy a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejetentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
épitésiengedéty köteles

24 / 29



be/SF PH P01 -00329/20 1 8/MRSZ
Feltöltési Megtekintés Az egyeb engedélyköteles tevékenységek eseten a jegeros hatósági engedélyek. igazolások

Fajlok száma: 2
Utolsó leltóltés:

2018-0630 195451

Feltöltési Megtekintés Megvalősitani k vant beruhazás teluíitás tekintetében a észtetezelt köttségler,et. amely ataplán a! anyagok és rnunkadi1ak
monnyiségci, mennyiségi egységei es egysegérai mogáttapithatók a lajtages négyzotmélerárak moghatározhatok

FajIok száma: 5
Utolsó teltőltés:

201805-02163219

Feltöttés / Megrekintes A megvalósttatii kivánt prolektetemek muszaki tartalmának részletes kitejtése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018 05-02 18.31.31

Fettöttes / Megtekintös A beruházas tinanszirozást terve ős rerrása (egyúttal kérjük. hegy jolö~e meg a rószelszárnetásek ellenőrző szervezethoz történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

Fájlok száma: 2
Utolso tellöltés:

2018083019.55:51

Fettöttés / Megtek[ntés A beruhazas tenntartasához szükseges varható rnuködési költsegek és ennek linansz rozas terve. torrasat

Fajlok száma: 3
Utolsó teltöllés:

2018-08-30 10:15:06

Feltöltési Megtokintös Az ekészütt létesítmény hasznesilási módja ős varhaló kihasznaltsága

Fájlok száma: 2
Utolsó leltóltés:

2018-08-16 11:39:13

Feltöttés fMegtekintés Az eI~őszült létesítmény által termolheté bevételt terrások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltőltás:

2018-08.18 11:39:39

Hottósi Fruzsina (Egyéb) melékteteFeltúttés / Megtekintös

Fájlok száma: O

Fetlöttós / Megtckintns dr Bagt Melinda (Egyéb) mettéklele

Fájlok száma: O

dr Farkasné Takács Zsuzsanna (Gazdasági szakember) mellékleteFeltöltés/ Megtekintés

Fájlok száma: O

Feltőttés / Megtekintés Béta Enikő (Asszisztensek) melléklete

Fajlok szama: O

Fettöltós / Megtekinlés egyeb (Egyéb) metlektete

Fajlok száma: O

Feltóltés / Megtekintes statisztikus (Staliszlikus) melléklete

Fejtok száma: O

Feltötlés / Megtekintés Nagy Krisztian (Egyéb) mettéklele

Fajlok száma: O

Feltöltés/ Megtekintés l’ápai Attila ~Egyáb) melléklete

Fájlok száma: O

Feltöltés / Megtekintés Kovács Gábor (Egyéb) melléklete

Fájlok száma: O

Kelt: Budapest. 2018.12.18.
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Indikátorok a projekt teljes idótartamára vona oz a a

Javasolt indikátorok a sporttejlesztési program teljes idótartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse tel 0-val az adott mezőket)

‚- - - . -~_.-1 . .
Indikátor megnevezése ..€~ Mértékegység . -‚ Megjegyzes ‘ KIindulási érték Célérték (támogatási Változás a bázisév

‚ . - --- - - (jelenlegi) időszak vége) %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány

Licence-szel rendelkező edzők
Szem a

Edzőláborok szama db

Épitetulelújítoti sporlcéki db
ingatlanok száma

Épitetvlelújitou kiszolgalo m2
lélesilmény

Egyéb indikatorok

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

Indikátor Mértékegység Megjegyzés KiindulásI érték Célérték (támogatasi időszak Változas a bazisév %.

megnevezése (jelenlegi) vége) ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sp rt ok száma:

U19

U18 ró

Ut7 tő

U16 tó

uls tó

Egyéb indikátorok

2018-12-18 13:48
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A projekt költségvetése

Jogcimek Közvetlen Ellenőrző Közre- Teljes támogatá Önerő Elszámolandó Telles ráfordítás
támogatás szervnek múködői s összeg

fizetendő díj
díj

Személy jellegű 16849452 173706 347411 17370568 17370568 34567431 34741137

Tárgyi es*őz beruhaás 43018360 443488 866977 44348826 19006640 62911977 63355465

ebbol elóllnanszirozotl 710904 7329 14658 732891 314096 1039658 1046987
(nem ingatlan)

- ebből elólinans7 ro7ou 42307456 18692544 61872319 62308478
(ingatlan)

ebből ulolinanszirozett 0 0 0 0 0

lJlanpóllás-neveles o O O O O
leladalainak lamogalas

Képzés a o a a a a o

- ebből általános képzés o a o o o o a

-ebbólszaldtépzes o o o o o o a

Versenyezletés o a a o a O a

Összesen 59867812 617194 1234388 61719394 36377208 97479408 98096602

Szemelyi Utánpótrás Versenyeztetés Összesen

0 0 25000
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A kérelemhez tartozó mellékletek (43 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

docO2S.pd_1 525278972.pdt (Szerkeszlés alatt. 224 Kb. 201 8-05-02 18:36:12) a4a7dSoa3el 15526b7a70e2e4838a79c8488b32282f553b6de54408655rf64r0

Kózjegyzői aláírás-hltelesitésselellátott aláírási cimpéldány vagy Ügyvéd általellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatásI kérelem aláírására ás ellenjegyzésére jogosult személyektől Is)

alairasí_1505483747 1525279743,pdt (Szerkesztés alatt. 322 Kb, 2018-05-02 18:49:03)
3962at76020t9b79c1 d782443a72d69c98622eb445909cJat655b31 049de41 9d0

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi forrasok

pse_201808161 1 1313.pd_1534412379,pdt (Hiánypöttás, 233 Kb, 2018-08-16 11:39:39)
0c52t0ab2776015786d68a2ba537735870755e2fdb94afc507389802d0db62ec

vegzeltseg_1 5057641 19_1525281484.pdr (Szerkeszlés alatt, 5 Kb. 2018-05-02 19:18:04)
e31 10249d007e6943dca241 6370ad43431fa442986225bd03cd460de53003453

A beruházás tlnanszirozási terve ás forrása (egyúttal kérjük, hogy jelőlje meg a részelszámolások ellenői’ző szervezelhez tőrténo benyújtásának
tervezett időpontjait is)

vegzetlseg_15057641 19_1525281472,pdt (Szerkesztes atatl 5Kb, 2018.05-0219-17-52)
e3 I f0249d0c7e8943dca24 t 637oad4343 I ta442986225bdc3cd46cde530e3463

pse_201808161 1 1313.pd_15344123531,,,1535651751,prJr (Hiánypóilás, 233 Kb, 2018-08.30 19:55:51)
0c5210ab2776015786d68a2ba537735870755e21db94afo5078598c2dcdb62eo

Az elkészült létesitmány hasznositási módja ás várható kihasználtsága

pse_201808161 11 313.pd_1534412353,pdt (lliánypóttás, 233 Kb, 2018-08-1611:39:13)
0c5210ab2776015786d66a2ba53773587075502ldb94atc5078898c2rJc4jb6200

vegzetlseg_15057641 19_1525281497.pdf (Szerkesztés alatt, 5Kb, 2018-05-02 19-18-17)
e31 t0249d0c7e8943dca24 t637cad43431 fa442986225bdc3cd46cde530e3463

A beruházas fenntartásához szükséges várható müködési költségek ás ennek finanszirozasi terve, fonisai

vegzettseg_1 5057641 19_1525281506pdt (Szerkesztés alatt, 5Kb. 2018-05-02 19:18:26)
e31 i0249d0o7e8943dca241 637cad43431 1a442986225bd030d46cde530e3463

pse_ajanlat_2018_04_25_2munkareszt,,1535616893,pdt (Hiánypóttás, 18Kb, 2018-08-30 10:14:53)
Sdcfcg9l e07cJ51 50a6d2af4287bab04ta7t06a8b30d506e4251 461 2aabd4Sc33

pse_ajanlat,_201 8_04_25_3patyate~z_l 53561 6906,pdt (Hiánypóilás. 13 Kb, 2018-08-30 10:15:06)
c629c651 83b81 544c4348268ad91 1 7066d6b77550c2769et52d757575[t5537b

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letóltése

docO2B,pd,1 525279041 ‚pdi (Szerkosztés alatt. 273 Kb. 2018.05-02 18:37:21 cb7429o9o6ta739a659352330d4568070b3o3061 I t34085fac85eed029136301

pse_20180830153401.pd_1535650604,pdt (Hiánypöllás, 841 Kb. 2018-08-30 19-36-44)
41615a168a1ad38198356d4e120036c69050cd93aa0570b,02563d12315tf14e

Egyéb dokumentumok

vegzellseg_15057641 19_1525283953.pdt (Szerkesztés alatt, 5Kb. 2018-05-02 19-59:13
e3t f0249d0c7e8943dca241 637cad43431 ta442986225bdc3cd46cde530e3463

penzugyorsportkttkoma 1525414734pdt (Kér. k,eg. szeik,. 28Kb. 2018-05-15 22:05-34
30191221 d85b3a828[t5c09c461 7d59a2709439tl0700092c3b7a3d8288ad85a

pse_20180830153401 pd_1535640808.pdt (l’tiánypöttás, 841 Kb. 2018-08-30 16:53:28)
41615a168a1ad36l98356d4e120036c6905ccd93aac57cb1c2563d123161t14e

szervezetiietepiles,_1535640975,pdl (Hiánypóttás. 91 Kb, 2018-08.30 16:56:15) b5ceeefabce2c1d94t376eed3c28cb4d924ta6c76o81cbacob89997gc5d~bc

pse_20160630153310pd1535641648.pdt (Hiánypöttás, 232 Kb, 2018.08-30 17:07:28)
75522dd6ba1b400t1dbc6130da0462b0blbd4860l18310b603o187875cJ157814

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letóltése

docO2G,pdl 525279004,pdl (Szorkosztós alatt. 561 Kb, 2018-05-02 t8:36:44)~t14t2

Nyilvántartó hatoság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (biróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezel nyilvántartásban szereplő adatalról)

docOSO.pd 1525298122,pdt (Szerkesztés alatt. 1013 Kb, 2018.05-02 23:55:22) a6b26la97e8689b0tceo5a9e9b99201c0b239ae9880440eae895426959bbae0a

‚25 000 Ft) A 3912011.(VI, 30.) NEFMI rendelet alaplán fizetendő Igazgatási szolgáltatást díj belizetését Igazoló blzonylat (10300002-10564905-
490201 84)

tga7gatas s?otgattatasidij 1625281 180,jpg (5zerkes~tés atall, 97 Kb, 2018-05-02 191300)
0e3273f20325c5809cae019ecbd91b97db12ee4e143r,sbbQal 142359a3943d1d

igazolás arról, hogy a palyázó köztartozásmenles adózónak minosül (30 napnál nem régebbi közokirattal Igazolja vagy szerepel a kőztartozásmentes
adózói adatbázisban)

vegzettseg_1 505764119 t525287364.pd( (Kér. kieg, szerk.. 5Kb. 2018-05-02 205604)
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e31 10249d0c7e8943c1ca241 637cad4343 I ta442986225bdc3cd46cde530e3463

vegzettseg_l 5057641 19_1525287364.~t (Kér. Ideg. szerk., 5Kb, 2018-05-02 205604)
e31 f0249d0c7e8943dca24 I 637cad4343 I 1a442986225bdc3cd46cde530e3463

vogzoltsog_1 505764119_l 525287364 .pdi (Szorkosztés atati, 5 Kb. 2018-05-0220 56:04)
e31 f0249d0c7e8943dca241 637cad43431 fa442986225bdc3cd46cde530e3463

vegzetlseg_15057641 19_1525287364.pdf (Kér. kieg. szerk.. 5Kb. 2018-05-02 20:56:04)
e31 10249d0c7e6943dca241 637cad43431 fa442986225bdc3cd46cde530e3453

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letóltése

docO27.pd_1525279063.pdf (Szerkesztés alatt. 620 Kb. 2018-05-02 18:37:43) 12cb499b18748c00213b1b7fb25a6de5699d3i11c937a40907bc3efdc36t2453

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

vegzettseg 150r641 19_1525283979.pdt Szerkesztes alan. 5 Kb, 2016-05-02 19:59:39)
e31 t0249d0c7e8943d0a24 I 637cad43431 fa442986225bdc3cd46cde530e3453

hp 1525288084_l 535651691 ‚pdt (Hiánypótlas, 37Kb. 2018-08-30 19:54:51) ebde677157c1 c3dea47g4db76al27c800gssafsgafdo34f3s2aadobrtb6og2dc

Azelvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrelés
Illetékességgel rendelkező hatóság Igazolását arról, hogy a bejelenlésben megjelölt beruházási tevékenység nem épitésiengedély-köteles

vegzettseg 15057641 19_1525281453,pdf (Szerkesztés alatt. 5Kb, 2018-05-02 19:17:33)
631 0249d0c7e8943dca241 637cad43431 ta442986225b’1c3cd46cde530e3463

~56 20180824105633,pd_15351 00659,pdl (t-Iiánypóllás, 76Kb, 2018-08-24 10:50:59)
5566b3025be1 163a1655cd073c0c4004ab706a0313379d0b7acb46ba7to02153

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sporiszervezet tulajdonában álló Ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant pIaci áron bérell vagy más jogcimen használja, önkormányzati Ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

vegzetlseg_1 5057641 I9_1525281323,pdf (Szerkesztés alatt, 5Kb, 2018-05-02 19:15:23)
031 ro249doc708943dca241637cad43431 ra442966225bdc3cd46cde53oe3463

pse_20l808301 53310,pd_l 535651835.pdt (Hiánypóttás, 232 Kb. 2016-08.30 19:57:15)
75522dd6ba1 b4eetl dbc6l 3Odac482bObibd486ef 1 Bal eb6e3Ol 87875df578t4

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

vogzettsog_t5057641 19_l 525281436.pdf (Szerkosztés alatt, 5Kb. 2018-05-02 19:17:16)
e31 10249d0c7e5943dca24l 637cad43431 1a4429$6225bdc3cd46cde530e3463

tulajdonilap_l 534180760.pdt (Híánypötlás, 271 Kb, 2018-08-13 19:19:201 94c9e8346ee7d3et5ce0tc36s22ee17a5b7e2l8dlbl74l2I4tgld~fdlg65l~

Sporteélú Ingatlan tulajdonosának-amennyiben nem Saját tulajdonú az Ingatlan-előzetes írásbelt hozzájárulását arrol, hogy a beruházás üzembe
helyezését követó legalábbiS évben, a beruházás üzembe helyezését követö 30 napon belül - a Magyar Allam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény méitékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

vogzettscg_15057641 l9_1525281298,pdf (Szorkosztés alatt, 5Kb. 2018-05-02 19,14.58)
e3l f0249d0c7e8943c1ca24 1 637cad43431 fa442996225bdc3cd46cde530e3463

hp 1525288084 1535651770,pdt (H,ánypötlás, 37Kb. 2018-08-30 19:56:10) ebda67llS7clcSdea4794db76aI27caoegsaafSgafde34fss2aadebnbses2dc

Megvalósítani kívánt beruhazas, ielujítás tekintetében a részlelezett költségtervel, amely alapján az anyagok ás munkadijak mennyIséget
mennyiségi egységei ás egysegárai megállapíthatók, a tajlagos négyzetmélerárak meghatározhatók

pre atanlat_2018_04_25_l_ 5 5 8707,pdt tSzerkesztés atait. 26Kb, 2018.05-02 1831:47)
4d3be026d3t2ae3d65441 c82bft6e2c8757c521 ataadia 15031 e744ead2ddccb

pse_ajanlal_201 8_04_25_2_1 52527871, .pdt Szerkesztés alatt, 18 Kb. 2018-05-02 18:31:57)
Sdcfc99l eO7dSl 50a6d2a14287bab04ta7l06a8b30d506e4251 461 2aabd45c33

pso_ajantat_201 8_04_25_3_1 525278729.pdf (Szorkosztés alatt, 13 Kb, 2018-05-02 18:32:09)
c629c65183b61544c4348268ad91 17e66d6b7755002759et52d757576tt5687b

pse_ajantat_2018_04_25_4_1525273735.pdf (Szerkesziós alatt. 5Kb. 20t8’05’02 18:32:151
a27fad2e46bf3e555eea9b7a6867e6453t5o2dgec726t67so5f8gfadc~%65e

pse_atanlat_201 8_04_25_5_1 525278739.pdl (Szerkesztés alatt. 55Kb, 2018-05-02 18:32:19)
7bca0680341o54c3b8a4a45a1 a6bt4dosc3daas6b4ogs7sbaso92olaefdoooao

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

strandroplabda_m200_koer_1525278686,pdt (Szerkesztés atalt. 57Kb. 2018-05-02 18:31:26)
4932dd37lcdlSSO4bSQaBddablaBgeQ43cloeltlalb728toc4a2cdbcl 162e8t0

kop 3 koor 1525278691 pg ~Szorkosztós alatt, 837 Kb. 2018-05-02 18:31 .3t) odbOb63B2oSOf6bStcbaSB9f488l bd3dbd6SOcaO3dcdfbb2o77IggdOa34c2oG7
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