
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  CEKK

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

Gazdálkodási formakód  521

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

Adószám  18703162-1-13

Bankszámlaszám  10300002-10623975-49020011

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2700  Város  Cegléd

Közterület neve  Madár  Közterület jellege  utca

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2700  Város  Cegléd

Közterület neve  Madár  Közterület jellege  utca

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 53 314 153  Fax  +36 53 314 153

Honlap  www.cekk.hu  E-mail cím  info@cekk.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Filipowicz Krzysztof

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 516 30 28  E-mail cím  info@cekk.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Filipowicz Krzysztof +36 30 516 30 28 info@cekk.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Gál József Sportcsarnok Cegléd Város
Önkormányzata

Ceglédi Sportcsarnok Kft 13 Felk. és
versenyeztetés

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi
Szakképző Iskola

Cegléd Város
Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

27 Felk. és
versenyeztetés

Várkonyi István Általános Iskola Cegléd Város
Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

4 Felkészülés

Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola Római Katolikus
Egyházközség

Egyházmegyei Katolikus Iskolák
Főhatósága

4 Felkészülés

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Cegléd Város
Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

6 Felkészülés
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Pulzus Szabadidőközpont Csőterv Kft Csőterv Kft 2 Felkészülés

Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont Cegléd Város Önkormányzata Ceglédi Termálfürdő Kft 1 Felkészülés

Városi Strandfürdő és Uszoda Cegléd Város Önkormányzata Cegléd Város Önkormányzata 1 Felkészülés

Városi Sporttelep Cegléd Város Önkormányzata CVSE 4 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2004-02-11

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2004-02-03

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

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

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 6,7 MFt 8,5 MFt 10 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 2,7 MFt 4,2 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 39,7 MFt 86,3 MFt 52,3 MFt

Egyéb támogatás 1,5 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 50,6 MFt 99 MFt 64,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 26,6 MFt 34,9 MFt 25 MFt

Működési költségek (rezsi) 5,84 MFt 4,3 MFt 4 MFt

Anyagköltség 0,2 MFt 0,8 MFt 1 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 21,7 MFt 21,7 MFt 11 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 3,3 MFt 3,4 MFt 3 MFt

Összesen 57,64 MFt 65,1 MFt 44 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 42,8 MFt 48,4 MFt 48 MFt

Működési költségek (rezsi) 5,8 MFt 4,3 MFt 4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 44 877 866 Ft 897 557 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk 2004-ben alakult. Az azóta eltelt időszakban számos eredményt tudhatunk magunkénak. 2006-tól felnőtt csapatunk az NB I A csoportos bajnokságban
szerepel. Az NB I. „A” osztályba kerülés híre gyorsan terjedt a városban, így a kosárlabda még népszerűbb lett Cegléden, mint korábban. Egyre több gyerek szeretne
jönni labdazsonglőrnek, hiszen nekik is az az álmuk, hogy egyszer majd ők is a legmagasabb szinten űzzék a sportot, akárcsak példaképeik. Az edzéseinket látogató
gyerekek létszáma az elmúlt szezonokban tovább növekedett. Köszönhetjük ezt annak, hogy egyre több ceglédi és környékbeli fiatalnak tudjuk biztosítani a sportolási
lehetőséget, színvonalas oktatást. Sportszakember létszámunk a 2015/2016 szezonban 9 fő és jelenleg is van edzőképzésre járó munkatársunk. Jelenleg 6
intézmény 7 sporttermében illetve sportlétesítményében folyik kosárlabda képzés, versenyeztetés egyesületünk keretein belül. A 2015/2016-os szezonban
megvalósulni látszik két fő célkitűzésünk is: - 1. Szeretnénk minden érdeklődő gyerek számára edzési, mozgási lehetőséget biztosítani, akár csak az egészség
megőrzése céljából szeretne sportolni, akár ha csak aktívan szeretné eltölteni a szabadidejét, akár ha versenysportra edz. 1-2. illetve 3-4 osztályos korú gyerekekből
tömegbázist alakítsunk ki, amelyre később majd építkezni tudunk, (a legalsó korosztályokban születési évenként legalább 2 versenycsapatot tudjunk versenyeztetni) -
2. a meglévő kosarasaink megtartása és fejlesztése érdekében több lépést is tettünk, többek között külföldre edzőtáborokba és tornákra vittünk több utánpótlás
korosztályt. (2015/2016-os szezonban eddig Somorja, Gdynia). Az évek során utánpótlás csapataink minden korosztályban szép eredményeket értek el. A
2015/2016. bajnoki évad során junior korosztályunk megnyerte a Régió Bajnokok döntőjét, kadett csapatunk szintén a Regionális Bajnokság döntőbe jutásáért küzd
jelenleg. A serdülő csapatunk felkerült a főtáblára, tini csapatunk a regionális bajnokságban szerepel. Gyerek és kenguru korosztályban is egyre szebb eredményeket
érünk el. Külön öröm, hogy Egyesületünk játékosai közül többeket is beválogattak a különböző korosztályos válogatottakba. Több játékosunk kiérdemelte az évek
során a "Jó tanuló - jó sportoló díjat". 2015/2016-ban NBI/A csoportban 5. helyen végeztünk. 

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

Nem tervezünk ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

2016/17-es bajnoki évad 2016. augusztus: alapozási időszak gyerek, serdülő, kadett, junior, U23 korosztályok számára (atlétikai edzés, termi edzés, uszoda
használat, edzéstervnek megfelelően) Tájékoztató hirdetések feladása, új gyerekek toborzása. 2016. augusztus vége - szeptember eleje: az iskolákkal
együttműködési szerződéseink szerinti egyeztetések termekről, időpontokról, versenycsapatokról. A tárgyi eszközök leltározása, esetleges hiányok pótlása, újabb
igények szerinti rendelések leadása, edzőkkel egyeztetés új eszközök igényléséről, termek állapotfelmérése, esetleges javítások elvégzése. Továbbképzési igények
felmérése, lehetőségek számbavétele 2016. szeptember: termi edzések, felkészülési mérkőzések, tornák itthon és külföldön egyaránt 2016. október - november:
részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés) 2016. december első fele: részvétel a korosztályos bajnokságokban (edzés, felkészülés), a CEKK
évzáró rendezvényére való felkészülés 2016. december vége - 2017. január eleje: külföldi tornán való részvétel 2017. január - május: részvétel a korosztályos
bajnokságokban (edzés, felkészülés), tornák itthon és külföldön egyaránt 

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

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása Utánpótlás korosztály számára színvonalas oktatás, versenyeztetés biztosítása. Edzési lehetőségek folyamatos
biztosítása a hét minden napján. A kistérségben lévő általános iskolákkal tovább építeni a kapcsolatunkat, testnevelő tanárok felkérése edzések tartására Az
utánpótlás edzések lebonyolításához több terem bérlése Iroda további fenntartása, ahol intézhetjük a klub adminisztratív ügyeit és ahová a szülők bátran fordulhatnak
problémáikkal, ötleteikkel. Utánpótlás korosztályunk ellátása korszerű gyógyászati szerekkel és eszközökkel. Célunk a gyerekek egészséges életmódra nevelése, a
kosárlabda csapatsport, versenysport népszerűsítése. Versenyek, kupák rendezése – nemzetközi is – az utánpótlás számára (pl. utánpótlás tornák, döntő
megrendezése, a 2011-ben kivívott, 2012-ben megvédett U23-as magyar bajnoki címűnk megtartása, továbbá a már hagyományos Pest Megye – Pomeránia Kupa),
ezekhez díjak, érmek, kupák, oklevelek biztosítása. Nemzetközi utánpótlás tornákra való utazás (pl: Pomeránia – Pest Megye Kupa Lengyelországban, Polgármester
Kupa-Somorja Szlovákiában) A 2016/2017-es bajnoki szezonban további 3 edzőt kívánunk alkalmazni. 1-1 edző csak a kenguru és gyermek korosztályt készíti fel és
versenyezteti, továbbá 1-1 edzőt kívánunk alkalmazni a nem versenyszerűen kosárlabdázó gyermek és kenguru korosztályú gyerekekhez. 1 a kadett és 1 a serdülő
csapatokat irányítja, 1 pedig a junior korosztályt edzi. Jó kapcsolatot tartunk fenn a város általános iskoláival. Továbbá minden iskolában szeretnénk, ha a testnevelő
tanárok, már első osztálytól tudnának délutánonként a gyerekekkel kosárlabdázni ill. labdás játékokat játszani az iskolák tornatermeiben a CEKK edzőinek
koordinálása, felügyelete mellett. Utánpótlás korosztályban tornarendszerben történik a bajnokságok lebonyolítása, így minden hétvégén utazik valamely korosztály.
Ez a támogatás zökkenőmentessé teheti az utazási-, nevezési-, ill. tornarendezési költségek, játékengedélyek, sportorvosi költségek fedezését, valamint a
felszerelések biztosítását. Több tornát kívánunk színvonalasan megrendezni. Egyesületünknél jelenleg is járnak edzéseinkre olyan gyerekek, akik nem versenyeznek,
csak aktívan szeretnék eltölteni szabadidejüket. Szeretnénk, ha továbbra is tudnánk az érdeklődő gyerekeket fogadni, sportolási lehetőséget nyújtani számukra is,
hiszen sokszor ezekből a gyerekekből a későbbiek során versenysportoló lesz egyesületünknél. 

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

A sport kedvező hatással van a gyerekek testi-lelki-szellemi fejlődésére egyaránt, egészséges életmódra, rendszerességre, kitartásra, csapatszellemre nevel. Az
egyesületünknél kosarazó gyerekeknek javul az együttműködési és kudarctűrő képességük. Jó hatással van a közösségi életre is, hiszen alkalmazkodóbbá,
kitartóbbá válnak a gyerekek. A mérkőzések, tornák színvonalas programlehetőséget teremtenek a helyi lakosság számára. Egyesületünk jó kapcsolatot ápol a
kulturális életben kiemelkedő ceglédi szervezetekkel is. A sporttal egészségesebb, kitartóbb felnőtteket nevelünk, akik hatékonyabban végzik majd a későbbiek során
munkájukat. A helyi sportesemények hatására javul a sportlétesítmények kihasználtsága, a sportesemények látogatottságával (különösen a többnapos rendezvények
esetén) a helyi szolgáltatók is bevételre tehetnek szert. Mivel kis egyesület vagyunk, és ebben a régióban viszonylag kevés a szponzor, kockázatokkal számolhatunk,
esetleges likviditási gondokkal küzdhetünk. Komoly kockázati tényező számunkra, hogy amennyiben kénytelenek vagyunk átterhelni a sportolási költségeket a
gyerekekre akkor a családok nem bírják fizetni ennek költségét és abbahagyják a sportolást, vagy a zömében nagyobb költségvetéssel rendelkező klubok (Budapest)
jobb feltételeikkel elszippanthatják a gyerekeket tőlünk. Veszélyt jelent az is, hogy sajnos az Önkormányzatnak nincs pénze a tulajdonában lévő, általunk használt
csarnokokat megfelelően karbantartani, illetőleg a szükséges javításokat, felújításokat nem tudják elvégezni, így azok alkalmatlanná válhatnak edzéseink,
mérkőzéseink megrendezésére, ezért nekünk kell anyagi forrásokat találni a karbantartás elvégzésére. Nagy felelősséget jelent az is, hogy képzett szakemberek
(lehetőleg pedagógiai végzettséggel rendelkező) foglalkozzanak a gyerekekkel, akiket megfelelő díjazásban kell részesíteni, motiválttá kell tenni, lehetőség szerint
hosszútávú szerződéseket kötni velük. Fontosnak tartjuk, hogy a rendszeresség, az állandóság ne csak az edzések ritmusát jelentse, hanem a csapathoz való
kőtődést, csapatszellemet is. Továbbá a hosszútávon alkalmazott edző állandóságot, biztonságot is nyújhat a gyerekeknek. A rendszeresség a tanulásban is és az
életmódban is kamatozni fog. Tapasztalatunk, hogy az aktív sportoló gyerekek rendkívül jól és gazdaságosan osztják be idejüket, tanulmányi eredményük kimagasló,
nem isznak, nem dohányoznak, elsődlegesnek tekintik a tanulást és a sportot.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2016/17 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

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

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

Nem

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 46 20 3 Országos

U14 30 9 2 Országos

U16 30 8 2 Országos

U18 10 6 1 Országos

U20 0 0 0 Nincs

U23 15 1 1 Országos

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 131 44 9
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz Labdatároló db 2 60 000 Ft 120 000 Ft

Pályatartozék Versenykosárgyűrű rugós, FIBA szabvány db 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Pályatartozék Háló db 14 4 000 Ft 56 000 Ft

Sporteszköz Kosárlabda db 50 30 000 Ft 1 500 000 Ft

Sportfelszerelés Kosárlabda mez+nadrág szett 75 22 000 Ft 1 650 000 Ft

Sportfelszerelés Melegítő alsó-felső szett 75 30 000 Ft 2 250 000 Ft

Sportfelszerelés Kosárlabda cipő pár 75 40 000 Ft 3 000 000 Ft

Sportfelszerelés Bemelegítő mez (verseny) db 75 12 000 Ft 900 000 Ft

Sportfelszerelés Jelzőtrikó db 75 2 700 Ft 202 500 Ft

Sporteszköz Bója csomag 2 9 900 Ft 19 800 Ft

Sporteszköz Sportlétra db 2 13 500 Ft 27 000 Ft

Sporteszköz Ugrálókötél db 12 1 700 Ft 20 400 Ft

Sportfelszerelés Zokni pár 150 1 500 Ft 225 000 Ft

Sporteszköz Lábsúly pár 2 3 500 Ft 7 000 Ft

Sporteszköz Gumiszalag db 12 3 800 Ft 45 600 Ft

Sporteszköz Labda egyensúly db 12 4 000 Ft 48 000 Ft

Sporteszköz Testhenger db 12 8 000 Ft 96 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszerek, vitaminok Gyermek vitamin db 220 4 000 Ft 880 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok FAB Drink db 500 1 000 Ft 500 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Aloe Vera táplálékkiegészítő csomag 40 24 000 Ft 960 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Bemelegítő krém db 100 5 400 Ft 540 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Vanilia Shake táplálékkiegészítő db 20 12 000 Ft 240 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Freedom 2 Go csomag 20 28 000 Ft 560 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Forever Garlic-Thyme db 40 6 200 Ft 248 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Arctic-Sea db 20 9 400 Ft 188 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Kyani táplálékkiegészítő csomag 33 59 000 Ft 1 947 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Porcerősítő táplálékiegészítő db 40 4 900 Ft 196 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok C vitamin db 40 2 200 Ft 88 000 Ft
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2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszerek, vitaminok Fájdalomcsillapítók db 20 2 000 Ft 40 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Fájdalomcsillapító tapasz db 15 5 300 Ft 79 500 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Fájdalomcsillapító krém db 15 2 500 Ft 37 500 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Tape tekercs 100 2 200 Ft 220 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok Kinesio tape tekercs 25 5 000 Ft 125 000 Ft

Diagnosztikai eszközök Diagnosztika db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 10 267 300 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 6 949 000 Ft

Személyszállítási költségek 9 201 660 Ft

Nevezési költségek 4 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 400 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 10 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 200 000 Ft

Összesen 48 517 960 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

43 531 530 Ft 448 779 Ft 897 557 Ft 44 877 866 Ft 4 986 430 Ft 49 415 517 Ft 49 864 296 Ft

be/SFP-06092/2016/MKOSZ

2016-04-30 17:34 11 / 22



Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

2016/17 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

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

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Utánpótlás-nevelés 897 557 Ft 897 557 Ft 448 779 Ft 1 346 336 Ft

Összesen 1 346 336 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési programmal kapcsolatos mindennemű dokumentáció, támogatók felkutatása, stb.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Cegléd, 2016. 04. 30.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Filipowicz Krzysztof (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Cegléd, 2016. 04. 30.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben 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.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2016. július 1. - 2017. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

0 Ft 0 Ft

Kelt: Cegléd, 2016. 04. 30.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 11:11:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-26 11:33:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 12:41:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 15:04:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Mellékletek

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

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

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

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Kelt: Cegléd, 2016. 04. 30.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 7 15 114%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 4 8 100%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

43 531 530 Ft 448 779 Ft 897 557 Ft 44 877 866 Ft 4 986 430 Ft 49 415 517 Ft 49 864 296 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Összesen 43 531 530 Ft 448 779 Ft 897 557 Ft 44 877 866 Ft 4 986 430 Ft 49 415 517 Ft 49 864 296 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 10 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (4 darab)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

filipowiczkrzysztofalairasicimpe_1461663201.pdf (Szerkesztés alatt, 895 Kb, 2016-04-26 11:33:21)
54056e412f2c714c51f61280b2b79cc93fbe8035f14bed96f2324eb7d079c4f4

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

cekkkivonat2016.04.22._1461661912.pdf (Szerkesztés alatt, 950 Kb, 2016-04-26 11:11:52)
9ee5ee5ce76906c07174729554e949560926781936b9c766e6b0ee28bc13ac58

(10 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

atutalasibizonylatcekk_1461848687.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2016-04-28 15:04:47)
60a29c17e525e2679c249875cda9424b31cfce8a6f988632a098b33deea797d3

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

cekk0-sigazolas2016.04.26._1461840104.pdf (Szerkesztés alatt, 511 Kb, 2016-04-28 12:41:44)
e39398b626b8f8b045f4546fd2d812a691723733bc7e10fe9d3227ead8bc003e
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