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Egyéb támogatás2

Saját forrás1

Összeg (HUF)Rendelkezésre álló források megnevezéseSorszám

Program forrásai a részletes költségterv alapján

350 000A program megvalósításának költsége összesen:

350 000Dologi jellegű kiadások2

0Személyi jellegű kifizetések1

Összesen (HUF)Kiadások megnevezéseSorszám

Program költségei a részletes költségterv alapján

1.2 Költségek és források megtekintése

1.1.7 A megvalósítani kívánt cél rövid
tartalmi leírása:

HUF1 997 5001.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg1.1.5 A finanszírozás típusa:

2018.12.31.1.1.4 Befejező időpontja:

2018.05.01.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

Testvér-települési programok és együttműködések1.1.1 A pályázati felhívás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó/igénylő adatai - TTP-KP-1-2018/1-000379-VAL-ELS/001
NVE03 - Beszámoló hiánypótlás utáni ellenőrzése

Testvér-települési találkozó -
Családi és Sport Nap
keretében

CímTestvér-települési programok és együttműködésekTárgy

BGA_BGA/4635/2018IktatószámTestvér-települési programok és együttműködések
(2018.)

Felhívás

366674Nyilv. számSzervezetek nyílt pályázatai program (2018)Program

15366674-2-08AdószámMagyarország, 9141 Ikrény, Győri út, 66.
(Győr-Moson-Sopron megye)

Székhely

polgarmester@ikreny.huE-mail címIkrény Község Önkormányzata (H1001951)Név

Testvér-települési találkozó - Családi és Sport Nap keretében

Ikrény Község Önkormányzata egy testvér-települési találkozót kíván szervezni a szlovákiai Nagymad
Község Önkormányzata, a romániai Gyergyóújfalu Község Önkormányzata, az ukrajnai Mezőgecse
Község Önkormányzata és a szerbiai Kispiac Község Önkormányzata részvételével. A találkozót 2018.
március 14-15-én Ikrényben rendezzük, melynek során az 1848-as forradalom és szabadságharc 170.
évfordulójára emlékezünk, megismerjük testvér településeink kultúráját, népi hagyományait,
gasztronómiáját, új testvér települési megállapodásokat kötünk Gyergyóújfalu és Mezőgecse
önkormányzatával.
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0A program megvalósításához megadott források:
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www.ikreny.hu2.2.16 Honlap:2.2.15 E-mail cím:

+362045762162.2.15 Mobil telefonszám:+36965420502.2.14 Telefonszám:

A pályázó elérhetősége

66.2.2.13.b Házszám/Postafiók:66.2.2.13.a Házszám/Postafiók:

Győri út2.2.12.b Utca:Győri út2.2.12.a Utca:

Győr-Moson-Sopron megye2.2.11.b Megye/Járás/Régió:Győr-Moson-Sopron megye2.2.11.a Megye/Járás/Régió:

Ikrény2.2.10.b Település:2.2.10.a Település:

91412.2.9.b Irányítószám:2.2.9.a Irányítószám:

Magyarország2.2.8.b Ország:Magyarország2.2.8.a Ország:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.2.7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:

A pályázó értesítési címe

66.2.2.6.b Házszám/Postafiók:66.2.2.6.a Házszám/Postafiók:

Győri út2.2.5.b Utca:Győri út2.2.5.a Utca:

Győr-Moson-Sopron megye2.2.4.b Megye/Járás/Régió:Győr-Moson-Sopron megye2.2.4.a Megye/Járás/Régió:

2.2.3.b Település:2.2.3.a Település:

2.2.2.b Irányítószám:2.2.2.a Irányítószám:

Magyarország2.2.1.b Ország:Magyarország2.2.1.a Ország:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

A pályázó székhelye

2.2 Elérhetőségek

2.1.10 Az általános forgalmi adó (ÁFA)
visszaigénylésére a pályázó szervezet jogosult:

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

2.1.9 További tevékenységi területei:

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Önkormányzati2.1.8 Tevékenységi területe:

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

Települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott
jogi személyiségű intézmény

2.1.7 A pályázó szervezet működési formája:

3666742.1.4 Nyilv. szám:15366674-2-082.1.3 Adószám:

19902.1.2 A pályázó szervezet megalakulásának éve:

Ikrény Község Önkormányzata2.1.1.b Pályázó teljes neve:2.1.1.a Pályázó teljes neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.1 Személyes adatok

Ikrény Község Önkormányzata

9141 9141

Ikrény Ikrény

9141

Ikrény

polgarmester@ikreny.hu
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Az elsődlegesként megjelölt számla az alábbi devizanemek fogadására alkalmas:

Elsődleges számla?

Devizaszámla pénzneme (Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alapból mindig HUF-ból indul az utalás, ha az ország hivatalos devizája és a HUF között még egy
devizanem van beiktatva – pl. EUR,USD-, az minimum két devizaváltást jelent!)

2.5.6 SWIFT kódja:2.5.5 Számlavezető bank neve:

2.5.4 Devizaszámla pénzneme:2.5.3 IBAN (nemz.-i) számlaszám:

2.5.1.b Számlatulajdonos neve:2.5.1.a Számlatulajdonos neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.5.0 Számlatulajdonos típusa:

2.5 Banki adatok

2.4.7 E-mail cím:

+362045762162.4.6 Mobil telefonszám:+362045762162.4.5 Telefonszám:

Elérhetősége

Egyéb esetén:

2.4.5 Beosztása:

2.4.4 Születési dátum:

2.4.3.b Utóneve:2.4.3.a Utóneve:

2.4.2.b Családi neve:2.4.2.a Családi neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.4.1.a A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:

Kapcsolattartó teljes neve

2.4 Kapcsolattartó adatai

Igen2.3.4 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:

2.3.3 E-mail cím:

+362045762162.3.2 Mobil telefonszám:2.3.1 Telefonszám:

Elérhetősége

Egyéb esetén:

2.3.4 Beosztása:

2.3.3 Születési dátum:

2.3.2.b Utóneve:2.3.2.a Utóneve:

2.3.1.b Családi neve:2.3.1.a Családi neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.3.0 Választás a törzsadatból:

Képviselő teljes neve

2.3 Törvényes képviselő személyes adatai

Németh Németh

Tamás Tamás

+36204576216

polgarmester@ikreny.hu

Németh Németh

Tamás Tamás

polgarmester@ikreny.hu

Ikrény Község Önkormányzata Ikrény Község Önkormányzata

HU74 1173 7007 1536 6674 0000 0000 HUF

OTP Bank Nyrt. Észak-Dunántúli Régió OTPVHUHB
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(Kérjük adja meg az önkormányzat megnevezését,
székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel
elválasztva!)

Pályázó testvér-települési partnerének
adatai (5.)

Gyergyóújfalu Község
Önkormányzata/Románia, Hargita megye,
537305, Gyergyóújfalu, 2012/ Egyed József

(Kérjük adja meg az önkormányzat megnevezését,
székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel
elválasztva!)

Pályázó testvér-települési partnerének
adatai (4.)

Mezőgecse Község
Önkormányzata/Ukrajna,Beregszászi járás,
90251, Mezőgecse, Hajnal utca 36./ Mester
András

(Kérjük adja meg az önkormányzat megnevezését,
székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel
elválasztva!)

Pályázó testvér-települési partnerének
adatai (3.)

Kispiac Község Önkormányzata/Szerb
Köztársaság, Vajdaság, 24416, Kispiac, Arany
János utca 3./ Szarapka Ede

(Kérjük adja meg az önkormányzat megnevezését,
székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel
elválasztva!)

Pályázó testvér-települési partnerének
adatai (2.)

(Kérjük adja meg az önkormányzat megnevezését,
székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel
elválasztva!)

Pályázó testvér-települési partnerének
adatai (1.)

ÉrtékMagyarázatMegnevezés

2.7 További adatok

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben tévesen nyilatkoznak, és ennek következtében nem a kívánságuknak megfelelő devizanemben kerül
átutalásra a támogatási összeg az Önök által megjelölt fizetési számlára, azért a BGA Zrt. semmilyen (sem jogi, sem anyagi) felelősséget nem vállal.

Az alábbi devizanemben kérem a támogatás utalását:

HUFEURUSDCAD
AUDCHFCZKDKK
GBPJPYNOKPLN
SEKEGYEB

Nagymad Község Önkormányzata/Szlovák
Köztársaság, 93014, Mad, Obecny úrad
200./László Gábor
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Megvalósítás
vége

Megvalósítás
kezdete

Ország
HelyszíneProjekt tevékenység

3.1.2 Tevékenység(ek) futamidő szerint

A tevékenységeket a programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell
megvalósítani.

(A megvalósítandó projekt tevékenység rövid szöveges megnevezése.)

(Indokoltság, a projekt háttere, jelenlegi állapota, a projekt/fejlesztés oka, eredménye, tervezett hatása; a régió helyzete, a helyi igények kapcsolódása a pályázati céllal; a cél helyi
probléma megoldására irányul-e?)

3.1.1 A projekt összefoglaló leírása, mely kitér a projekt céljaira, célcsoportjára, szellemi
hasznosulására, valamint a megvalósításban résztvevő szakemberek és/vagy eszközök ismertetése

3.1 Részletes szakmai projektterv

Ikrény Község Önkormányzata egy testvér-települési találkozót kíván szervezni a szlovákiai Nagymad Község Önkormányzata, a romániai
Gyergyóújfalu Község Önkormányzata, az ukrajnai Mezőgecse Község Önkormányzata és a szerbiai Kispiac Község Önkormányzata részvételével. A
találkozót 2018. március 14-15-én Ikrényben rendezzük, melynek során az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára emlékezünk,
megismerjük testvér településeink kultúráját, népi hagyományait, gasztronómiáját, és új testvér-települési megállapodásokat kötünk Gyergyóújfalu
és Mezőgecse önkormányzatával. A találkozóval szeretnénk elérni, hogy településünkön és a határon túli magyar településeken élő polgárok jobban
megismerjék egymás kultúráját, hagyományait, erősítsék kapcsolataikat, valamint további együttműködéseket alakítsanak ki, közös projekteken
gondolkozzanak együtt. Ezen kívül célunk, hogy közösen megemlékezzünk, és méltó emléket állítsunk az 1848-as forradalom és szabadságharc 170.
évfordulójára. A találkozót a Rábcatorok Kulturális és Sportközpontban, valamint szabadtéri helyszíneken szeretnénk megrendezni az alábbi
programokkal: - Testvér-települések bemutatkozása – kultúrájuk, hagyományaik, gazdasági helyzetük megismerése; - Testvér-települési
megállapodás megkötése a Mezőgecsével és Gyergyóújfaluval; - Emlékfa ültetése a 2018. évi testvér-települési találkozónak emléket állítva; -
Németh Tamás Ikrény polgármestere és Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő ünnepi beszéde március 15-én; - Zrínyi Ilona Általános Iskola
Ikrényi Tagiskolájának zenés március 15-i műsora; - Kopjafa állítása és felszentelése az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának
emlékére; - Az 1848-as forradalom és szabadságharc az ifjúság szemével című rajzkiállítás, ahol a települések óvodásainak és általános iskolásainak
az 1848-as forradalomról készült alkotásait mutatjuk be; - A testvér-települések kulturális hagyományainak, gasztronómiájának megismerése
különböző programok során.

Találkozó programjának
egyeztetése,
véglegesítése

Ikrény Magyarország 2018.05.01. 2018.06.01.

Fellépőkkel való
szerződéskötés,
rajzpályázat
lebonyolítása

Ikrény Magyarország 2018.06.01. 2018.06.30.

Projektkiadvány,
meghívó elkészítése

Ikrény Magyarország 2018.06.04. 2018.07.10.

Plakátok, információs
tábla elkészítése

Ikrény Magyarország 2018.07.20. 2018.08.15.

Szállás lefoglalása,
vacsora megrendelése

Ikrény Magyarország 2018.07.20. 2018.08.15.

Plakett, zászlók
elkészíttetése, emlékfa,
kopjafa beszerzése

Ikrény Magyarország 2018.07.20. 2018.09.03.

Vállalkozókkal
szerződéskötés
(hangosítás, színpad,
stb..)

Ikrény Magyarország 2018.07.20. 2018.09.03.

Média tájékoztatása a
rendezvényről

Ikrény Magyarország 2018.09.03. 2018.09.07.

Catering, ebédfőzés
alapanyagainak,
eszközeinek, beszerzése

Ikrény Magyarország 2018.09.10. 2018.09.20.

Testvér-települési
találkozó megtartása

Ikrény Magyarország 2018.09.29. 2018.09.29.

Számlák rendezése,
kifizetések

Ikrény Magyarország 2018.09.29. 2018.10.10.

Média megjelenések a
találkozóról

Ikrény Magyarország 2018.10.01. 2018.10.05.

Pénzügyi, szakmai
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A testvér települési találkozón részt vesz négy határon túli magyar település önkormányzata, melyek közül Nagymad és Kispiac Község
Önkormányzatával már korábban testvér települési megállapodást kötöttünk. Mezőgecse és Gyergyóújfalu Önkormányzatával pedig a találkozó
alkalmával szeretnénk testvér-települési megállapodást kötni. A testvér-települések adatait a 2.7 pontban szerepeltettük. Ezeken kívül a találkozóra
meghívjuk Abda Község Önkormányzatát és Börcs Község Önkormányzatát is, amelyekkel Ikrény Község Önkormányzata egy körjegyzőségben
működik. Abda Község Önkormányzata/ Magyarország, 9151, Abda, Szent István út 3./Szabó Zsolt Börcs Község Önkormányzata/ Magyarország,
9152 Börcs, Erzsébet tér 4./ Rácz Róbert/

(Kérjük adja meg a 2.7 pontban nem szereplő partner önkormányzat(ok) megnevezését, székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel elválasztva!)

3.1.6 További testvér-települési partnerek adatai

(Hogyan történik a program/projekt bemutatása szélesebb körben?)

3.1.5 Kommunikációs terv

(pl. a programban résztvevők tervezett létszáma)

3.1.4 Vázolja a projekt számszerűsíthető eredményeit

(A testvér-települési együttműködés terén megvalósított eddigi tevékenységek ismertetése)

3.1.3 A pályázó programhoz/projekthez kapcsolódó tapasztalatok ismertetése

beszámoló, elszámolás
elkészítése

Ikrény Magyarország 2018.10.01. 2018.12.31.

Ikrény Község Önkormányzata számos helyi rendezvényt, így falunapot, családi és sportnapot és több ünnepi eseményt, nemzeti ünnephez
kapcsolódó megemlékezést, jótékonysági bált bonyolított le sikeresen az elmúlt évek során. Így a rendezvény-szervezésben az önkormányzati
dolgozóknak jelentős tapasztalatuk van. Ikrény Község Önkormányzata több pályázati projektet (pl: ikrényi Ravatalozó és a hozzá vezető sétaút
felújítása, Ikrényi Szolgáltató és Közösségi tér kialakítása, Falubusz beszerzése) valósított meg az elmúlt években, így az önkormányzat munkatársai
projektmenedzsment tapasztalattal is rendelkeznek. Ikrény Község Önkormányzata nagyon jó kapcsolatot ápol a helyi civil szervezetekkel - Ikrényi
Horgászegyesülettel, Nefelejcs Dalkörrel, Idősek Klubjával, Ikrényi Polgárőr Egyesülettel, Ikrényi Sportegyesülettel - tagjaik segítségére minden
fontos esemény során számíthat. Ikrény Község Önkormányzata testvér-települési találkozót még nem bonyolított le, azonban több alkalommal vett
részt a szlovákiai Nagymadon szervezett testvér-települési találkozón. Ezen kívül Ikrény község képviselőtestülete több alkalommal látogatást tett
Nagymadon és Kispiacon a kapcsolatok ápolása céljából, valamint részt vett az ott szervezett kulturális programokon. Ikrény önkormányzata több
rendezvényen találkozott Mezőgecse és Gyergyóújfalu képviselőivel, ahol egyeztettek a jövőbeni együttműködésekről. A Magyarországon szervezett
találkozón Ikrény egyrészt szeretné megerősíteni a kapcsolatokat a meglévő testvér-településekkel, Nagymaddal és Kispiaccal, másrészt újabb
testvér-települési kapcsolatokat szeretne kialakítani Mezőgecsével és Gyergyóújfaluval. Ikrény Község Önkormányzata úgy véli, hogy a találkozó jó
alkalmat teremt arra vonatkozóan, hogy a települések polgárai jobban megismerjék egymást, személyesebb és hosszú távú kapcsolatokat
alakítsanak ki, megerősítsék a meglévő kapcsolataikat, és együtt gondolkozzanak a jövőbeni együttműködési lehetőségekről.

A testvér-települési programokon összesen 5 település polgárai találkoznak egymással, melyből négy határon túli magyar település. A rendezvényen
az alábbi résztvevői létszámmal számoltunk ennek megfelelően 2018. március 14-15-én: - Nagymad részéről 15 fő - Mezőgecse részéről 15 fő -
Kispiac részéről 15 fő - Gyergyóújfalu részéről 15 fő érkezik a rendezvényre. Így összesen 60 fő testvér-településről érkező résztvevőt látunk
vendégül a rendezvényen. Ikrény részéről 15 fő vesz részt hivatalosan minden eseményen, megbeszélésen, akik között szerepelnek az ikrényi
képviselő-testület tagjai, az ikrényi civil szervezetek képviselői, ikrényi katolikus plébánia és az ikrényi önkormányzati intézményektől érkező
vendégek. Így a két napon összesen 75 fő állandó vendéggel számolunk, akik közül testvértelepülésekről érkezőknek, azaz 60 főnek szállást
kívánunk biztosítani az étkezés mellett. Ezen kívül a március 15-i ünnepi programok (ünnepi beszéd, általános iskolások ünnepi műsora, emlékfa
ültetés, kopjafa-állítás, kulturális és zenei műsorok, kiállítás) Ikrény minden lakója számára nyitottak, Ikrényből ezen a napon 250-300 főre
számítunk, akik ellátogatnak a rendezvény egy-egy programjára.

A testvér települési találkozóról szóló híreket Ikrény és a testvér-települések lakosságához is el szeretnénk juttatni különböző csatornákon keresztül.
Ezt az alábbi eszközök segítségével szeretnénk megtenni: - A www.ikreny.hu, www.obecmad.sk, www.kispiac.rs, www.suseni.ro,
www.mezogecse.atw.hu honlapokon, a Kisalföld című megyei napilapban, az Ikrényi Hírmondó, a szerbiai Új Kanizsai Újság, a Kispiaci Hírmondó, az
erdélyi Székely Hírmondó című lapban megjelenik a testvér-települési találkozó programja. - Meghívókat készítünk, amely tartalmazza a találkozó
részletes programját és az esemény előtt két héttel minden résztvevőhöz eljuttatjuk azt. - Plakátokon is hirdetjük a találkozás programját Ikrényben.
- A testvér települési találkozó eseményeiről, eredményeiről egy-egy cikk jelenik meg a Kisalföld című megyei napilapban és a Győr+ című
hetilapban, a Székely Hírmondóban, Új Kanizsai Újságban, Kispiaci Hírmondóban, a www.bumm.sk szlovákiai magyar hírportálon. - A www.ikreny.hu,
www.obecmad.sk, www.kispiac.rs, www.suseni.ro, www.mezogecse.atw.hu honlapokon fotókat jelentetünk meg a testvér-települési találkozóról,
továbbá az előadásokról készült videó-felvételeket és egy részletes beszámolót teszünk közé ezeken az felületeken. - A testvér-települési találkozóról
a győri Revita TV és a Rábaközi televízió készít riportot, melynek segítségével a testvér-települési találkozóról Győr és Győr-Moson-Sopron megye
polgárainak is beszámolhatunk. - Projektkiadványt készítünk, amely tartalmazza a projekt programját, a testvér települések rövid bemutatását. - A
rendezvényen két információs táblát helyezünk el a programokról a támogatót is feltüntetve. - A projektkiadványokon, meghívón, plakáton és
minden az eseményről szóló kiadványon feltüntetjük a támogató, Bethlen Gábor Zrt. logócsoportját. - Emlékfát ültetünk a testvér-települési
találkozón, kopjafát állítunk az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére, melyet Ikrény Község Önkormányzata biztosít.
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Forrástétel Rövid megnevezés Összeg (HUF) Részletező magyarázata

4.2.1 Tervezett forrástételek

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

4.2 Források tervezése

350 0001 997 500A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

350 0001 997 5001. ütem összesen:

A szállás költsége egy éjszakára
reggelivel a meghívott
települések résztvevőinek:
14.000.-Ft/fő/éj idegenforgalmi
adóval együtt, 25 főre
számolva: 350.000.-Ft

477 000
Testvér-települések
résztvevőinek szálláskköltsége

Szállásköltség (2.2.9.)

Kisbuszok bérlése a
testvértelepülések
résztvevőinek utaztatásához.
Településenként 15 fő
részvételére számítunk, így
településenként az utaztatás
bruttó 120.000.-Ft/utazás.
Összesen: 480.000.-Ft 4
település esetén.

480 000Buszok bérlése
Utazási költségek elszámolása
(2.2.4.)

Színpad, sátor, sörpadok,
hangosítás,
rendezvénytechnika biztosítása
összesen bruttó 350.000.-Ft.

180 000
Technikai háttér biztosítása
rendezvényekhez

Egyéb szolgáltatások díja
(2.2.12.)

1. Projektkiadvány: bruttó
150.-Ft/db, szükséges 180 db,
összesen: 22.500.-Ft; 2. Ikrényi
kis zászlók készítése: bruttó
2.000.-FT/db, szükséges 4 db,
összesen: 8.000.-Ft.; 3. 2 db
információs tábla a
rendezvényről: 2.500.-Ft/db,
összesen bruttó 5000.-Ft; 4. 40
db meghívó készítése a Ikrény
település lakosainak. 10 db
plakát készítésének költsége,
melyet Ikrény településen
helyezünk el: 20.000.-Ft.

55 500
Projektkiadvány, információs
tábla költsége, meghívók,
plakátok készítése

Média- és reklámkiadások,
nyomdaköltségek (2.2.11.)

Zártkörű vacsora biztosítása a
testvér-települések
résztvevőinek és Ikrény
település meghívott
vendégeinek 2018. március
14-15. napra a Rábcatorok
Kulturális és Sportközpont
Czank Vilmos termében: bruttó
3.700.-Ft/fő, 75 főre, 2
alkalomra: 555.000-FT

555 000
Élelmiszerek beszerzése,
Vacsora biztosítása 2018.
március 14-15. napra

Étkezési költségek (2.1.1.)

Varga Miklós koncertet ad 2018.
március 15-én, a rendezvény
záróestjén.

250 000Varga Miklós fellépési díjaTiszteletdíj, honorárium (1.1.3.)

Költségtétel Költségtétel megnevezése
Igényelt

támogatás (HUF)
Szerződött

összeg (HUF)
Költségek indoklása, részletező

magyarázata

4.1 Költségek tervezése

0

0

0

350 000

0

0
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Támogató neve Támogatási összeg (HUF) Benyújtás időpontja

Jelen pályázatban megfogalmazott projektre, a következő szervezet(ek)hez is benyújtásra került pályázat/támogatási kérelem

4.5 A pályázó további pályázatai

Nyilv. Száma:

Ingatlan típusa:

Ingatlanfedezet bevonása:

4.4.2 Biztosíték típusa:

HUF04.4.1 Szükséges biztosíték értéke:

4.4 Biztosíték

2019.01.30.350 0001 997 5001. ütem összesen:

2019.01.30.350 000350 0001 997 5004.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaMódosított összeg
(HUF)

A megítélt
támogatás összege

(HUF)

Tervezett összeg
(HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

HUF0A megvalósításhoz rendelkezésre álló önrész:

előleg

előleg

Nem szükséges



Projekt címe: Testvér-települési találkozó - Családi és Sport Nap keretében
Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2018/1-000379
Iktatószám: BGA_BGA/4635/2018

Pályázó teljes magyar neve: Ikrény Község Önkormányzata
Székhely: Magyarország, 9141 Ikrény, Győri út, 66. (Győr-Moson-Sopron megye)

10/18 Nyomtatva: 2019.09.05 09:24:59

-
Amennyiben a pályázó szervezet/intézmény csekély összegű (de
minimis) támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék
összegszerűen megadni:

16. a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásban nem részesültem (Amennyiben nem részesült
csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

15. az általam képviselt szervezetnek/intézménynek a pályázat benyújtásakor nem áll fenn harmadik
személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását
meghiúsíthatja

14. az általam képviselt szervezet/intézmény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül (Amennyiben annak minősül, kérjük jelölje
az "Igen" választ!)

13. tudomásul veszem, hogy nem részesülhet költségvetési támogatásban a) az, aki a támogatási
döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett, b)
az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár,
helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési
ügynökség vezető tisztségviselője, c) az a) és b) pont szerinti személy közeli hozzátartozója, d) az a) és
b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) az olyan gazdasági társaság,
alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az
alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy
vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

12. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek a szervezet eleget tett (Amennyiben eleget tett, kérjük
jelölje az "Igen" választ!)

11. ha a pályázatban megjelölt tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához/a
támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyekkel az általam képviselt
intézmény/szervezet rendelkezik

10. személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
nem áll fenn. (Amennyiben nem áll fenn, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

9. tudomásul veszem, hogy a magyar államháztartás bármely alrendszerével és a székhely szerinti
államháztartási rendszerrel szembeni köztartozás a pályázat érvénytelenítését vonja maga után

8. az általam képviselt pályázó szervezetnek/intézménynek a magyar és a székhelye szerinti országban
nincs köztartozása (Amennyiben nincs köztartozása, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

7. az általam képviselt pályázó szervezetnek/intézménynek nincs lejárt adóssága és/vagy elszámolási
kötelezettsége a magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben (Amennyiben nincs lejárt
kötelezettsége, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

6. az elnyert támogatás esetén pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettség terhel, melynek a
támogatási szerződésben meghatározott határidőig a támogató által előírt formában és tartalommal
eleget teszek

5. a pályázatban megfogalmazott programra/projektre más szervezet(ek)hez is nyújtott be az általam
képviselt szervezet/intézmény pályázatot/támogatási kérelmet. Amennyiben a pályázatban
megfogalmazott projektre más szervezet(ek)hez nyújtott be pályázatot/támogatási kérelmet kérjük,
szíveskedjék a "Költségterv" űrlapon felsorolni azokat.

4. az elnyert támogatás magyarországi felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (közbeszerzési törvény) rendelkezései szerint járok el, ha a támogatási összeg a közbeszerzési
törvény hatálya alá esik

3. az általam képviselt szervezet/intézmény megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek

2. az elnyert támogatás esetén a támogatási összeg felhasználása során az általam képviselt
szervezet/intézmény székhelye szerinti és a támogató által előírt számviteli, adóügyi és
társadalombiztosítási jogszabályi előírásoknak megfelelően járok el

1. az általam képviselt szervezet/intézmény a pályázat benyújtásakor - a szervezetre/intézményre
irányadó személyes jog alapján - jogerős végzéssel elrendelt csőd-, végelszámolási, felszámolási,
kényszerfelügyeleti vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó eljárás alatt nem áll

Alulírott, a pályázó szervezet törvényes képviselője nyilatkozom, hogy

5.1 Nyilatkozatok

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen
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Igen

5.2 Adatvédelmi nyilatkozat

Felelősséget vállalok arra, hogy az általam képviselt szervezet/intézmény által vagy annak nevében
benyújtásra kerülő bármilyen dokumentáció - az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait
és a pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől
beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a pályázót
terhelik. Hozzájárulok az általam képviselt szervezet/intézmény alábbi adatainak és a támogatói döntés
tartalmának az Alapkezelő által történő kezeléséhez, valamint internetes honlapján való nyilvános
közzétételéhez: • a pályázó neve, • lakcíme vagy székhelye, • a pályázat Bgatv. szerinti jogcíme, • a
pályázott összeg, • a pályázatról szóló döntés, • a támogatási összeg, • a támogatás formája,
kategóriája, intenzitása, • a támogatás futamideje, • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje, •
az elszámolás időpontja Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett
monitoring rendszerben az általam képviselt szervezet és a támogatással kapcsolatosan nyilvántartott
adataihoz a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, továbbá a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.



Projekt címe: Testvér-települési találkozó - Családi és Sport Nap keretében
Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2018/1-000379
Iktatószám: BGA_BGA/4635/2018

Pályázó teljes magyar neve: Ikrény Község Önkormányzata
Székhely: Magyarország, 9141 Ikrény, Győri út, 66. (Győr-Moson-Sopron megye)

12/18 Nyomtatva: 2019.09.05 09:24:59

TTP-KP-1-2018/1 sz. adatlap (6/6 oldal)

A határon túli partnerrel kötött megállapodás, újonnan létesítendő
kapcsolat esetén az együttműködésre vonatkozó magyarországi
képviselőtestületi döntés szükséges kiegészítve a határon túli település(ek)
testvér-települési szándéknyilatkozatával.

Együttműködési megállapodás és/vagy testületi döntés
szándéknyilatkozattal

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a szervezet törvényes képviselője írja alá,
úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése szükséges.
Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott
aláírási igazolását feltölteni szükséges.

Meghatalmazás

nyilat
kozat

10 15.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:

Nyilatkozat arról, hogy megadott információk és dokumentumok teljes
körűek, valódiak és hitelesek. Szkennelve fel kell tölteni és egy eredeti
példányt legkésőbb a szerződéskötésig regisztrált küldeményként postázni
szükséges. (Postacím: 1253 Bp, Pf. 70).

Bankszamlaszam_igazolas.pdf
Magyarul:
Az ország nyelvén:

Megjegyzés:

Korábban mellékelve:

Magyarországon vezetett számlák esetében minden számlára
vonatkozóan. A nyertes pályázó ellenőrizni köteles, hogy a csatolt
bankszámla igazoláson szereplő adatok érvényesek és képes fogadni a
támogatási összeget.

Aláírá
si_cím

példány.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:

Korábban mellékelve:

A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt személy pénzügyi
intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által
hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki
aláírás-bejelentő karton).

Papíron
mellékelve

FájlnévMegnevezés

Aláírási címpéldány*

Banki igazolás*

Nyilatkozat*
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Magyarul:

Szand
eknyil

atkozat_Mezogecse.pdf

Az ország nyelvén:
7. példány:
Magyarul:

Szand
eknyil

atkozat_Kispiac.PDF

Az ország nyelvén:
6. példány:
Magyarul:

Szand
eknyil

atkozat_Gyergyoujfalupdf.pdf

Az ország nyelvén:
5. példány:
Magyarul:

Szánd
éknyil

atkozat - Nagymad.pdf

Az ország nyelvén:
4. példány:
Magyarul:

KT_ha
taroz

at.pdf

Az ország nyelvén:
3. példány:
Magyarul:

Testv
ertele

pulesi_megall_Kispiac.pdf

Az ország nyelvén:
2. példány:
Magyarul:

Testv
ertele

pulesi_megall_Nagymad.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:
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TTP-KP-1-2018/1-000379 sz. pályázat szakmai beszámolója

Kérjük, tájékoztasson egyéb fontosnak érzett észrevételeiről (befejeződött-e a program, milyen nehézségek merültek fel, tervezik-e a
program folytatását, egyéb észrevételek):

7.

Kérjük, tájékoztasson a BGA logó használatának módjáról (felhasználási hely megnevezése, fotó/fénymásolat küldése, elérhetőségének
linkje stb):

6.

Kérjük, mutassa be a kommunikációs terv megvalósulását (sajtóanyag, média megnevezése), és mellékleteit felsorolni! (A
dokumentációt kérjük fénymásolatban benyújtani!)

5.

Kérjük, sorolja fel a beszámolóhoz mellékelt dokumentumokat (Kérjük, törölje a felsorolásból a nem relevánsakat):4.

Kérjük, becsülje meg a program kapcsán közvetlen vagy közvetett támogatásban részesült szervezetek, személyek számát:3.

Kérjük, mutassa be a konkrét tevékenységek és a becsatolt bizonylatok közötti összefüggést (milyen költségekre került felhasználásra a
támogatás):

2.

Kérjük, ismertesse röviden, hogyan valósult meg a támogatott cél (ismertesse a megvalósított feladat célját, megvalósult program
konkrét időpontját, helyszínét; rendezvény esetén a megvalósult napi programtervet stb.):

1.

Kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi adatlapot. Amennyiben adott kérdés a megvalósított program kapcsán nem értelmezhető, úgy kérjük beírni, hogy "Nem releváns".

2018. szeptember 29-én Ikrényben, a Rábcatorok Kulturális Sportközpontban és azt azt körülvevő parkban Ikrény Község Önkormányzata
szervezésében lezajlott a testvér-települési találkozó a Családi és Sportnap keretében. A rendezvényre Ikrény családjain kívül a szlovákiai Nagymad
Község Önkormányzata és a szerbiai Kispiac Község Önkormányzata képviseletében érkeztek vendégek, így a programokon való részvétel mellett
alkalom nyílt a meglévő kapcsolatok megerősítésére és újabb barátságok kiépítésére is. A Családi és Sport Nap programjának megalkotásakor
Ikrény Község Önkormányzata igyekezett figyelembe venni minden korosztály igényét, annak érdekében, hogy minden résztvevő megtalálja az
érdeklődésének megfelelő tartalmas szórakozási lehetőséget. A már hagyománnyá vált futással („Fut a falu”) kezdődött a rendezvény, ahol a falu
apraja-nagyja megmérettethette magát. Idén is többféle programmal készült az önkormányzat a gyerekek számára, így a gyerekek kipróbálhatták
magukat a különböző ügyességi vetélkedőkben, valamint kreatív foglalkozással is eltölthették a délutánt. A kisebbeknek zenés műsorral és
bábszínházzal kedveskedett az önkormányzat. A felnőtt korosztály is részt vehetett a különböző sportszámokban (fallabda, röplabda, tollaslabda,
ping-pong, csocsó, sakk, lábszkander), kihasználva a Rábcatorok Kulturális és Sportközpont adta lehetőségeket. A színpadi műsorok során lehetőség
nyílt a testvértelepülések kultúrájának, népi hagyományainak megismerésére. A rendezvény jó alkalom volt a testvértelepülésekkel való meglévő
kapcsolatok megerősítésére és újabb baráti kapcsolatok kiépítésére is. Ebédre ikrényiek készítették a bográcsos ételeket, melynek révén ízelítőt
nyújthatott a település a nagymadi és kispiaci testvértelepülések lakóinak a helyi gasztronómiából. A nap zárásaként idén is meggyújtottuk a Szent
Mihály napi tüzet, mely méltóképpen zárta le ezt a mozgalmas napot. VIII. IKRÉNYI CSALÁDI és SPORTNAP (2018. szeptember 29.) programja: 13:30
14:00 Gyülekező, futás regisztráció, bemelegítés 14:00 14:30 Fut a falu (1,6 km) 14:00 19:00 Erus sorselemzés 14:30 16:00 Játékos ügyességi
feladatok, ping-pong, csocsó, sakk és lábszkander bajnokság a sportcsarnokban (regisztráció az infopultnál) 14:30 18:00 Játszóház ( VIP terem) 15:10
16:00 Mazsola - a Hold Színház mesejátéka (könyvtár) 17:00 18:00 Bográcsos ételek 20:00 Tűzgyújtás Programok a kültéri színpadon: 16:00 16:15
Polgármesteri köszöntő, futás eredményhirdetése 16:25 16:45 Judo bemutató 16:50 17:10 Az ikrényi óvodások és iskolások műsora 17:30 17:45
Ikrényi Nefelejcs Dalkör előadása 17:50 18:10 HungaRocky - akrobatikus rock and roll táncbemutató 18:15 18:35 Kispiac és Nagymad
testvértelepülések műsora 18:40 19:00 Idősek köszöntése, eredményhirdetés (ping-pong, csocsó, sakk, lábszkander) 19:10 19:55 Unique együttes
koncertje

A Családi és Sportnap lebonyolításához színpadtechnika, hangosítás, sörpadok, sátor biztosítására volt szükség többek között, melyet vállalkozók
biztosítottak a program során. Ezek költségét kívánjuk a pénzügyi beszámolóban elszámolni. A kültéri sátorban elhelyezett színpadon zajlott a
programok, produkciók nagy része, illetve itt kaptak helyet a sörpadok az ebéd elfogyasztásához. A rendezvénytechnikára és hangosításra volt
szükség a zenés, táncos produkciók bemutatásához és magának a rendezvénynek a levezetéséhez.

A rendezvényen Nagymad településről 15, Kispiac településről 10 vendég érkezett Ikrénybe, ezen kívül sok ikrényi lakos, család vett részt a
programokon, számuk 500-600-ra tehető.

- fotó - plakát - szórólap

A Családi és Sport Napról beszámolót és fotókat jelentetett meg az önkormányzat a honlapján
(http://ikreny.hu/onkormanyzat/palyazatok-es-fejlesztesek/bethlen-gabor-alap-tamogatasa), valamint a Facebook közösségi oldalon. Ezen kívül a
nagymadi önkormányzat (www.obecmad.sk) és a kispiaci önkormányzat (www.kispiac.rs) honlapján is megjelent hírként a testvértelepülési
találkozóról szóló beszámoló.

A BGA logót a plakáton és a szórólapon jelenítettük meg, a beszámolóhoz csatoljuk ezeket.

Tervezzük, hogy 2019. évben is megrendezzük a Családi és Sport Napot a testvértelepülések meghívásával és szereplésével. Szeretnénk idén az
erdélyi Gyergyószentmiklósról és az ukrajnai Mezőgecse testvértelepülésről is meghívni vendégeket a rendezvényre. Hosszú távú célunk, hogy a
határon túli testvértelepülésekkel ápoljuk és megerősítsük kapcsolatainkat, barátságainkat.
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TTP-KP-1-2018/1-000379 sz. pályázat beszámolója

Kijelentem, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében
(GDPR) meghatározottak szerinti, az adatkezelési tevékenységet megelőző adatvédelmi tájékoztatást minden - a beszámolóban feltüntetett - érintett
rendelkezésére bocsátottam, valamint az érintettek GDPR szerinti adatvédelmi tájékoztatását igazoló dokumentumot legalább 10 évig megőrzöm,
és jogszabályban arra felhatalmazott szerv vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) kérelmére rendelkezésre bocsátom.
Tudomásul veszem, hogy az érintettek adatvédelmi tájékoztatását igazoló dokumentumot az arra felhatalmazott szerv (így különösen a Támogató)
j o g o s u l t  h e l y s z í n i  e l l e n ő r z é s  k e r e t é b e n  i s  e l l e n ő r i z n i .

Ajánlott adatvédelmi tájékoztató minták elérhetősége:

Adatvédelmi tájékoztató - támogatásról való beszámolás vonatkozásában adatkezeléssel érintett személyek részére
Adatvédelmi tájékoztató - támogatásról való beszámolás vonatkozásában adatkezeléssel érintett személyek részére - jelenléti ívhez
Igen

Igen

Kijelentem, hogy a benyújtott elszámoláshoz csatolt megrendelés(ek)/szerződés(ek) az azokban foglaltaknak
megfelelően teljesült(ek), a Megbízott(ak) a megrendelés(ek)ben/szerződés(ek)ben foglalt(ak)nak határidőre eleget
tett(ek).

Igen

Az elszámoláshoz megküldött valamennyi bizonylat az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Igen

Jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan benyújtott  beszámolóban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok
jogosságáról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően, esedékes kifizetés előtt, ezen felül az
ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Alulírott, a pályázó szervezet hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom:

8.4 Nyilatkozatok

2018.12.318.3.2 Befejező időpontja:

2018.05.018.3.1 Kezdő időpontja:

8.3 A megvalósítás futamideje

Amennyiben az átváltás időpontja a támogatás jóváírásának dátumát követő
30 napon túli, a jóváírás napján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni!HUF / HUF1

HUF / HUF18.1.7 Számított árfolyam:

18.1.6 Átváltás árfolyama (HUF / HUF):HUF350 000,008.1.3 Elszámolandó támogatás az
ország pénznemében:

2018.11.238.1.5 Átváltás dátuma:HUF350 0008.1.2 Számlára beérkezett teljes
támogatási összeg:

2018.11.238.1.4 Beérkezés dátuma:HUF350 0008.1.1 Elszámolandó támogatás:

8.1 Átváltási árfolyam
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TTP-KP-1-2018/1-000379 sz. pályázat pénzügyi beszámolója

Eltérés
(%)

Költségtétel Rövid megnevezés Támogatás
összege
(HUF)

Elszámolásra
benyújtott összeg
(HUF)

Többlet /
hiány
(HUF)

Támogatás
összege
(HUF)

Elszámolásra
benyújtott összeg
(HUF)

Többlet /
hiány
(HUF)

-14.39 2. Dologi
jellegű

kiadások

350 000 400 360 50 360 350 000 400 360 50 360

2.2.12. Egyéb
szolgáltatások

díja

Technikai háttér
biztosítása

rendezvényekhez

350 000 400 360 50 360 350 000 400 360 50 360

Számla
kiállítójának neve

A termék/szolgáltatás
megnevezése

Bizonylat
sorszáma

Szakács Levente
egyéni vállalkozó

Rendezvényhangosítás KF5SA5075444

Sebi-Sound
Korlátolt

Felelősségű
Társaság

Rendezvénytechnika biztosítása SEBI-2018-14

Ágoston Gábor Rendezvénysátor szolgáltatás,
10x20 méter, sörpad garnitúra

bérleti díja

Sator-2018-47

-14.39 Összesen: 350 000 400 360 50 360 350 000 400 360 50 360

248 920,00Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

91 440,00Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

60 000,00Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

Költségtételhez
rendelt összeg
(HUF)

Bizonylat
típusa

Ütem

1/1. ütem

9.2 Pénzügyi beszámoló összesítő
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TTP-KP-1-2018/1-000379 sz. pályázat pénzügyi beszámolója

Számla kiállító /
Szerződő fél neve

Bizonylat
típusa Bizonylat száma

Bizonylat
összege (HUF)

Bizonylat
összege (HUF)

Záradékolt
összeg ebben a
támogatásban

(HUF)

Elszámolható
összeg (HUF)

Papíron

benyújtandó

Termék és

szolgáltatás

kifizetések

Termék és

szolgáltatás

kifizetések

Termék és

szolgáltatás

kifizetések

0,00248 920,00248 920248 920,00Sator-2018-47Ágoston Gábor

0,0060 000,0060 00060 000,00KF5SA5075444
Szakács Levente egyéni
vállalkozó

0,0091 440,0091 44091 440,00SEBI-2018-14
Sebi-Sound Korlátolt
Felelősségű Társaság

10.1 A projekthez rendelt bizonylatok

Nem

*

Nem

*

Igen

*
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Irat tipusa:

2018//4635/BGA_BGAIktatószám:

Feltöltött iratok

TTP-KP-1-2018/1-000379-VAL-ELS/001_Beszámo
ló hiánypótlása.pdf BGA_BGA/4635/7/2018Elküldött

2019.08.21
12:19:37

Beszámoló hiánypótlása

MűveletekIktatószámIrat
státusza

Előállítás
időpontja

FájlnévIrat tipusa

2018//4635/BGA_BGAIktatószám:

Kézi iktatássalIratsablon kiválasztása:

Irat készítése




