
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  GERJE SPORT Kereskeredelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  GERJE SPORT Kft

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

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Gazdálkodási formakód  113

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  22772514-2-13

Bankszámlaszám  10300002-10674143-49020014

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Tulajdonosi hozzájárulás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Tulajdonosi hozzájárulás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Gazdasági tevékenységnek minősülő használat

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 20 429 96 60  Fax  +36 53 314 153

Honlap  www.cekk.hu  E-mail cím  b.filipowicz13@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Filipowicz Beáta

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 20 429 96 60  E-mail cím  b.filipowicz13@gmail.com
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Filipowicz Beáta +36 20 429 96 60 b.filipowicz13@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Gál József Sportcsarnok Cegléd Város
Önkormányzatt

Ceglédi Sportcsarnok Kft. 18 Felk. és
versenyeztetés

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi
Szakképző Iskola

Cegléd Város
Önkormányzatt

Földművelésügyi Minisztérium 10 Versenyeztetés

Pulzus Szabadidőközpont Csőterv Kft. Csőterv Kft. 1 Felkészülés

Várkonyi István Általános Iskola Cegléd Város
Önkormányzatt

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

4 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2010-07-16

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2010-07-16

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 0 MFt 10 MFt 20 MFt

Állami támogatás 0 MFt 1,2 MFt 1,2 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,7 MFt 22,496 MFt 55 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 7,658 MFt 70 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 20 MFt

Összesen 0,7 MFt 41,354 MFt 166,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,523 MFt 21,539 MFt 42 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,26 MFt 0,338 MFt 3 MFt

Anyagköltség 0 MFt 4,675 MFt 9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 20,267 MFt 52 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,55 MFt 1,132 MFt 2,2 MFt

Összesen 1,333 MFt 47,951 MFt 108,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 0 MFt 5 MFt 15 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0,338 MFt 3 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 14 125 919 Ft 282 518 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

153 327 966 Ft 3 066 559 Ft Nettó

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

797 302 405 Ft 15 946 048 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

13 089 051 Ft 0 Ft Nettó

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Nettó

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Nettó

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

2006-tól a CEKK felnőtt csapata az NB I A csoportos bajnokságban szerepel. 2016/2017-es szezonban a Gerje Sport Kft kívánja indítani a Ceglédi EKK jogosultsága
alapján - melyet a sportegyesület átad a kft-nek - a női NBI/A-s csapatot. Az NBI/A-s csapathoz kapcsolódó sportszakembereket, edzőket a Gerje Sport Kft fogja
alkalmazni. A Gerje Sport Kft együttműködési megállapodást köt a Ceglédi EKK-val, melyben az egyesület vállalja, hogy az NBI/A -s csapat mellett kötelezően
indítandó utánpótlás korosztályokat - egy korosztály kivételével - edzi, és versenyezteti a Magyar Bajnokságban. A Gerje Sport Kft-ben a Ceglédi EKK résztulajdonos.
A Ceglédi EKK NBI/A-s csapatának koncepcióját és utánpótlás nevelési koncepcióját, terveit kívánja a Gerje Sport Kft folytatni. A Gerje Sport Kft a Ceglédi EKK-tól
hivatalosan átvesz, képez és versenyeztet egy utánpótlás korosztályt, a többi utánpótlás korosztályt továbbra is a Ceglédi EKK edzi, versenyezteti és indítja a Magyar
Bajnokságban. A Gerje Sport Kft fontos szerepet kíván vállalni az MKOSZ stratégiájának megfelelően a női NBI/A-s csapat működtetésében, tömegbázis
növelésében, a kosárlabda sport népszerűsítésében, és lehetőséget kívánunk biztosítani az utánpótlás korosztályt kinőtt kosárlabdázóknak az NBI/A-ban való
szereplésre. Jelenleg nincs saját tulajdonú létesítményünk, bérelni fogjuk a termeket. A városban telítettek a rendelkezésre álló lehetőségek, ezért komoly
koordinációt, szervezést igényel az edzés- és mérkőzés helyszínek biztosítása. Terveink között szerepel ezért a kosárlabda sportág részére sportcsarnokot építtetni a
TAO pályázati lehetőség keretében, amely megoldaná az NBI/A-s csapat és az utánpótlás korosztályok nevelését, edzését, versenyeztetését. Koncepciónk keretein
belül több iskolával együttműködés formájában szélesítjük a bázisunkat és innen építkezve készítjük fel a gyerekeket a sportág alapjaira a CEKK-kel szorosan
együttműködve. 

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

Jelenleg nincs saját tulajdonú létesítményünk, bérelni fogjuk a termeket. A városban telítettek a rendelkezésre álló lehetőségek, ezért komoly koordinációt, szervezést
igényel az edzés- és mérkőzés helyszínek biztosítása. Terveink között szerepel ezért a kosárlabda sportág részére sportcsarnokot építtetni a TAO pályázati
lehetőség keretében, amely megoldaná az NBI/A-s csapat és az utánpótlás korosztályok nevelését, edzését, versenyeztetését. Városunkban, Cegléden egyetlen
sportcsarnok, a Gál József Sportcsarnok van. Itt kerülnek megrendezésre a különböző sportegyesületek (női-férfi kézilabda, női-férfi kosárlabda, teremfoci, stb.) több
korosztályos edzései, mérkőzései, a városi rendezvények, a Sportcsarnok saját rendezvényei és egyéb iskolai-óvodai rendezvények is. Hatalmas kihasználtsága
miatt rendkívül nehéz a Sportcsarnoknak megtalálni azt az időpontot, amikor az egyesületek rendszeres edzéseket tudnak tartani csapataiknak, szem előtt tartva azt,
hogy minden egyesületnek arányos időt tudjon biztosítani és így is minden egyesületnek szűkös a „kapott” ideje. Gyakran fordul elő, hogy néhány egyesület kiszorul a
Sportcsarnokból, nem tudják megtartani edzéseiket, mert a Sportcsarnok nem tud szabad időpontot biztosítani erre. Jelenleg a város iskoláinak a tornatermei nem
alkalmasak minőségi kosárlabda képzésre, felkészítésre és versenyeztetésre. így a TAO pályázati program keretében sportcsarnokot (kosárlabdacsarnokot)
szeretnénk építeni. Kihasználtsága komplex és társadalmi hasznosultsága pozitív hatással jelentkezne a kosárlabda sportág fejlődésében és népszerűsítésében. Az
újonnan épült csarnok alkalmas lenne nemzetközi tornák és mérkőzések lebonyolítására is. A komplexumban több kiszolgálóhelyiséget is szeretnénk építeni. A
létesítmény komplexitásából adódóan tovább bővíthetné a magyar kosárlabda sport infrastruktúráját 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Tervezett beruházásunkat két év alatt kívánjuk megvalósítani. Szeretnénk, ha a 2018/2019. évi bajnoki szezonban NBI/A -s csapatunk, utánpótlás korosztályaink és a
kosárlabdázni kívánó gyerekek már saját csarnokunkban tudnák megkezdeni a felkészülést, és edzéseiket, haza tornáikat, mérkőzéseiket ezen csarnokban,
színvonalasan tudnánk megtartani. A tevékenység ütemterve : 2016. július 1.- 2017. január 1.– Felkészülési időszak, eszközbeszerzések, tervezés ,engedélyeztetés
2017. 01. 01. -2017.06.01 kivitelezési tervezési szakasz. 2017.07.01. Kivitelezési pályáztatási szakasz. 2017.08.01.-2018.06.15. kivitelezés. 2018.06.30. felépítmény
átadása, használatbavételi engedéllyel. 

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

Sportfejlesztési programunk az MKOSZ stratégiájához alkalmazkodva születettet meg. Elsősorban a női NBI/A csapat működtetésében és utánpótlásképzésben és a
tömegbázis növelésben vállalunk szerepet, együttműködve a Ceglédi EKK-val, ezáltal biztosítva a fejlődés lehetőségét a gyerekeknek. Az utánpótlás nevelésen belül
a tömegbázis növelése, kialakítása szintén kiemelt célunk, mely egyezik az MKOSZ stratégiájával. Az NBI/A-s sikeres működtetéséhez, és az utánpótlásképzéshez
szükséges szakembergárdát, a megfelelő szakmai vezetés mellett szakedzőkkel és sportszakemberekkel szeretnénk megoldani, ily módon kialakíthatunk egy ideális
rendszert, mely lépcsőzetesen épül fel és megfelelően szolgálja a kosárlabda sport fejlődését. A tehetséggondozásban is igyekszünk szerepet vállalni és megfelelő
kapcsolatrendszert kiépítve más egyesületeknél sportoló, tehetséges fiataloknak is szeretnénk lehetőséget biztosítani az NBI/A-s csapatunkban. Hosszú távon
szeretnénk folytatni egy ideális alapokon működő kosárlabda képzést a régióban. 

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

Cegléden 2006 óta töretlenül működik NB I A-csoportos felnőtt női kosárlabda csapat a mai napig, továbbá sikerült olyan utánpótlás nevelő rendszert is kialakítani,
amely jelen pályázat sikerének eredményeként tovább folytatható lesz. Célunk az, hogy a felnőtt csapat sikeres legyen és a sikert meglovagolva minél több fiatalt
nyerjünk meg a sportágnak, illetve minél több sportbarátot késztessünk arra, hogy járjon kosárlabda mérkőzésre Cegléden. Ha ezt sikerül megvalósítanunk, akkor
hosszú távon alapozhatjuk a sportág létét Cegléden, és térségében. Tovább erősödhet egy Cegléd központú kosárlabda bázis és a magyar kosárlabdázás női
szakága. Mivel a TAO törvény miatt a vállalkozásokat is ösztönzi a kormány, hogy közelítsenek a látványsportágakat képviselő sportszervezetek, egyesületek felé,
ezért fontos, és gazdasági szempontból is előnyös kapcsolatok alakulhatnak ki a kosárlabda sportág és a támogató vállalkozások között.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 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)

NBI/A vezeztőedző OKJ
sportszake.

EKHO1 100 10 1 200 000 Ft 200 000 Ft 14 000 000 Ft

NBI/A másodedző OKJ
sportszake.

EKHO1 80 10 350 000 Ft 70 000 Ft 4 200 000 Ft

technikai vezető Felsőfokú Általános 160 12 161 000 Ft 37 835 Ft 2 386 020 Ft

sportmunkatárs Középfokú Megbízási 160 12 161 000 Ft 37 835 Ft 2 386 020 Ft

masszőr Középfokú Megbízási 80 10 200 000 Ft 47 000 Ft 2 470 000 Ft

Ügyvezető Felsőfokú Általános 160 12 161 000 Ft 37 835 Ft 2 386 020 Ft

sportmunkatárs Középfokú Megbízási 160 12 161 000 Ft 37 835 Ft 2 386 020 Ft

technikai vezető Felsőfokú Általános 160 12 161 000 Ft 37 835 Ft 2 386 020 Ft

740 66 2 233 000 Ft 430 505 Ft 27 828 060 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

NBI/A
vezeztőedző

Az NBI/A -s csapat működéséhez elengedhetetlen a vezetőedzői feladatok ellátása.

NBI/A
másodedző

Az NBI/A -s csapat működéséhez szükséges a másodedzői feladatok ellátása.

technikai
vezető

Az NBI/A-s mérkőzésekkel kapcsolatos egyeztetések, beleértve mérkőzésidőpontok, utazások, edzésidőpontok, stb. leegyeztetése,
koordinálása. Kapcsolattartás a szakmai stáb és a vezetőség között.

sportmunkatárs Az NBI/A -s csapattal kapcsolatos koordinációs adminisztratív és ügyintézési feladatok ellátása.

masszőr Az NBI/A -s csapat fizikai állapotának fenntartásához elengedhetetlen a masszőr alkalmazása.

Ügyvezető Elsősszámú felelős vezetőjeként irányítja a Gerje Sport Kft. munkáját. Képviseli a Gerje Sport Kft.-t, intézi a szervezet ügyeit. Meghatározza a
Gerje Sport Kft. céljait, a célok elérésének és megvalósításának módját. Kialakítja a munkaszervezetet, szabályozza a belső munkaköröket és
hatásköröket. Beosztott vezetők közreműködésével megtervezi a Gerje Sport Kft. tevékenységét, irányítja és összehangolja a munkát.
Biztosítja a hatékony működést, a forráshoz (tőkéhez) jutás és annak hatékony működtetésének, valamint a szabályozási környezetnek
megfelelően. Gondoskodik a Gerje Sport Kft. üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, gondoskodik a
dolgozók képzéséről, ellenőrzi és felügyeli a dolgozók teljesítményét.

sportmunkatárs Az NBI/A -s csapattal kapcsolatos koordinációs adminisztratív és ügyintézési feladatok ellátása.

technikai
vezető

Az NBI/A-s mérkőzésekkel kapcsolatos egyeztetések, beleértve mérkőzésidőpontok, utazások, edzésidőpontok, stb. leegyeztetése,
koordinálása. Kapcsolattartás a szakmai stáb és a vezetőség között.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

13 702 141 Ft 141 259 Ft 282 518 Ft 14 125 919 Ft 14 125 919 Ft 28 110 578 Ft 28 251 837 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

28-36 személyes
busz

db 1 30 000 000 Ft 30 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kabát db 45 15 748 Ft 708 660 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Széldzseki db 45 11 800 Ft 531 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sapka db 20 4 725 Ft 94 500 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sál db 20 3 937 Ft 78 740 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó póló db 20 7 086 Ft 141 720 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó melegítő szett 20 23 620 Ft 472 400 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárállvány mobil,
FIBA, palánkkal

db 2 1 968 503 Ft 3 937 006 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

db 2 39 370 Ft 78 740 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda adogató
gép

db 1 4 566 929 Ft 4 566 929 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda védekező,
lepattanó gép

db 1 3 543 300 Ft 3 543 300 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Dobó segédeszköz
"Gameshot Method"
vagy ezzel egyenértékű

db 1 748 000 Ft 748 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Szenzoros labda db 8 125 984 Ft 1 007 872 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Funkcionális
edzőterem komplett
berendezése

db 1 0 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 2 125 984 Ft 251 968 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

LED FAL/permieter
58méter (58 db) P4-es
CAMuGO kompatibilis
ledes kijelző

szett 1 63 800 000 Ft 63 800 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

LED FAL
eredményjelző szett
6400x3584mm,
4096x2304 P4-es
CAMuGO rendszer
kompatibilis ledes
kijelző

szett 1 56 000 000 Ft 56 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Olimpiai rúd (10,15,20
kg)

db 4 55 100 Ft 220 400 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bosu® db 20 47 244 Ft 944 880 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Egyensúly félgömb db 20 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Functional Training
Board

db 15 35 400 Ft 531 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Fitness step pad db 20 11 800 Ft 236 000 Ft
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2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés Lebert Buddy System db 15 15 748 Ft 236 220 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Roler db 20 7 874 Ft 157 480 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ Assist support db 6 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Gumiszíj db 18 4 725 Ft 85 050 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Reakciós labda db 5 2 360 Ft 11 800 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ Rapid Fire db 6 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ agility coins db 10 6 299 Ft 62 990 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ Recoil db 15 15 748 Ft 236 220 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés SKLZ Speed Chute db 15 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Tornaszőnyeg db 30 7 874 Ft 236 220 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Elasztikus ellenállás
(őv, szíj)

db 30 19 685 Ft 590 550 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Fitball db 15 7 874 Ft 118 110 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Pro abdominator db 15 0 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Dot Drill mat db 15 11 800 Ft 177 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Premium Slant Board db 3 27 500 Ft 82 500 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Has-derék gépek db 1 236 220 Ft 236 220 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Lateral Pro Trainer db 15 31 496 Ft 472 440 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Overspeed Training db 15 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Core-Tex RT db 1 102 362 Ft 102 362 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Game Speed 360 db 15 0 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Orvosi és terápiás
ágyak

db 1 196 850 Ft 196 850 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sportzokni pár 60 3 150 Ft 189 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda cipő pár 30 39 370 Ft 1 181 100 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Papucs pár 15 4 725 Ft 70 875 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Törölköző db 30 3 937 Ft 118 110 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Futócipő pár 15 31 496 Ft 472 440 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sportmelltartó db 60 7 086 Ft 425 160 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés jelzőtrikó db 15 2 360 Ft 35 400 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kifordítható jelzőtrikó db 15 3 150 Ft 47 250 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda
mez/nadrág garn.

szett 30 17 300 Ft 519 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Melegítő alsó/felső szett 15 23 620 Ft 354 300 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bemelegítő mez
(verseny)

csomag 15 9 448 Ft 141 720 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Edző vagy bemelegítő
póló

db 45 4 725 Ft 212 625 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Edzőnadrág db 45 5 500 Ft 247 500 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda db 15 23 620 Ft 354 300 Ft
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Sporteszköz/sportfelszerelés SMR henger db 2 3 937 Ft 7 874 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Síp db 1 1 575 Ft 1 575 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kulacs db 15 1 575 Ft 23 625 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Taktikai tábla db 2 8 660 Ft 17 320 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Zsámoly db 15 11 800 Ft 177 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Medicin labda db 15 7 874 Ft 118 110 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sporttáska db 30 11 800 Ft 354 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Hátizsák db 30 6 299 Ft 188 970 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Gurulós sporttáska db 30 19 685 Ft 590 550 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Ladbatároló háló db 1 785 Ft 785 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Labdatároló zsák db 1 2 835 Ft 2 835 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Labdatartó kocsi db 1 14 173 Ft 14 173 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Labdapumpa db 2 3 937 Ft 7 874 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kompresszor db 1 55 100 Ft 55 100 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Stopperóra db 2 7 086 Ft 14 172 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bordásfal
egyszakaszos

db 2 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bordásfal kétszakaszos db 2 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Fitness gumilabda db 15 4 725 Ft 70 875 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kettlebell db 32 19 685 Ft 629 920 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Edzésheveder db 10 15 748 Ft 157 480 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Gumiszalag db 15 3 937 Ft 59 055 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Tape/Kinesio tape db 50 3 937 Ft 196 850 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Szivacs db 50 787 Ft 39 350 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bokarögzítő pár 1 11 800 Ft 11 800 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Térdvédő db 15 19 685 Ft 295 275 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sport bója szett 1 7 874 Ft 7 874 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Ugrálókötél db 15 2 360 Ft 35 400 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Pulzusmérő óra db 15 39 370 Ft 590 550 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Jégzselé db 20 1 180 Ft 23 600 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Dynair párna db 15 15 748 Ft 236 220 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sportgát db 15 2 360 Ft 35 400 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Koordinációs létra db 4 11 800 Ft 47 200 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sparrow bag db 10 0 Ft 0 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Jóga matrac db 20 3 937 Ft 78 740 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Lábsúly db 15 2 360 Ft 35 400 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Háló db 2 3 150 Ft 6 300 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Szobakerékpár/
spinning kerékpár

db 1 196 850 Ft 196 850 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Futópad/ellipszis
tréner/evezőgép

db 1 944 881 Ft 944 881 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Futópad/ellipszis
tréner/evezőgép

db 1 944 881 Ft 944 881 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Futópad/ellipszis
tréner/evezőgép

db 1 196 850 Ft 196 850 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Erőkeret db 1 314 960 Ft 314 960 Ft
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Sporteszköz/sportfelszerelés Edzőpadok db 1 118 110 Ft 118 110 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Combizom gépek db 1 393 700 Ft 393 700 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Állványok (súlyok) db 1 1 063 083 Ft 1 063 083 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Súlytárcsa db 19 8 661 Ft 164 559 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Bírói asztal db 3 345 600 Ft 1 036 800 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Cserejátékos ülések db 36 40 640 Ft 1 463 040 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Labdatartó ketrec db 3 129 600 Ft 388 800 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Védőburkolat a
lelátókra

négyzetm. 128 25 350 Ft 3 244 800 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Elektromos
térelválasztó függöny

db 0 10 207 232 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Mennyezetről
lehajtható kosárpalánk

db 0 2 721 600 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

VIP székek fix lelátóhoz db 0 56 000 Ft 0 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Öltözői padok db 64 152 000 Ft 9 728 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Ipari mosógép db 1 393 700 Ft 393 700 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Ipari szárítógép db 1 393 700 Ft 393 700 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Takarítógép db 2 2 716 120 Ft 5 432 240 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Teleszkópos mobil
lelátó ülés

db 0 87 795 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Teleszkópos mobil
lelátó ülés

db 0 87 795 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

irodabútorok -
recepciós pult

db 1 0 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

irodabútor - görgős
konténer

db 8 0 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

irodabútor -
tárgyalóasztal

db 1 0 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

irodabútor - irattartó
szekrény

db 4 0 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

irodabútor - L alakú
íróasztal

db 8 0 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

irodabútor - szekrény db 6 0 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

irodabútor - irattartó
szekrény

db 6 0 Ft 0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Rakásolható szék db 300 7 900 Ft 2 370 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz

Kosaras emelőkocsi db 1 6 256 000 Ft 6 256 000 Ft
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beruházás

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

sportpadló burkolat négyzetm. 0 2 490 Ft 0 Ft

214 440 113 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi
eszköz

megnevezése

Indoklás

28-36
személyes
busz

A Gerje Sport Kft. korábban nem igényelt keretet busz vásárlásra. A 2016-17 bajnoki szezonban NBI/A csapatunk busszal utazott nem csak a
magyar bajnokság idegenben játszódó mérkőzéseire, külföldi tornákra, de az Európa Kupa mérkőzéseire is ahol a selejtező után a legjobb 8
közé jutottunk. A repülőjegyek magas ára, miatt a busz használata gazdaságosabb lenne utazásaink esetén.A 2017-18 as szezonban is tovább
fog szerepelni NBI/A csapatunk az ECW-ben, ahol a Kelet-európai régióba tartozunk. Gazdasági szempontból a busz megvásárlása
hosszútávon kifizetődőbb, mint a busz bérlése.

Kabát A Gerje Sport Kft.-nek a csapata utazott az ECW-ban, Litvánia,Lettország, Oroszország 2017-18 as szezonban is tovább fog szerepelni NBI A
csapatunk az ECW-ben, ahol a Kelet-európai régióba tartozunk.Egységes ruházat fontos mert csapatunk Magyarországot is képviseli.Továbbá
az utánpótlás játékosoknak is szeretnénk kabátokat vásárolni.

Széldzseki A Gerje Sport Kft.-nek a csapata utazott az ECW-ban, Litvánia,Lettország, Oroszország 2017-18 as szezonban is tovább fog szerepelni NBI A
csapatunk az ECW-ben, ahol a Kelet-európai régióba tartozunk.Egységes ruházat fontos mert csapatunk Magyarországot is képviseli.Továbbá
az utánpótlás játékosoknak is szeretnénk széldzsekiket vásárolni.

Sapka A Gerje Sport Kft.-nek a csapata utazott az ECW-ban, Litvánia,Lettország, Oroszország 2017-18 as szezonban is tovább fog szerepelni NBI A
csapatunk az ECW-ben, ahol a Kelet-európai régióba tartozunk.Egységes ruházat fontos mert csapatunk Magyarországot is képviseli.

Sál A Gerje Sport Kft.-nek a csapata utazott az ECW-ban, Litvánia,Lettország, Oroszország 2017-18 as szezonban is tovább fog szerepelni NBI A
csapatunk az ECW-ben, ahol a Kelet-európai régióba tartozunk.Egységes ruházat fontos mert csapatunk Magyarországot is képviseli.
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Utazó póló A Gerje Sport Kft.-nek a csapata utazott az ECW-ban, Litvánia,Lettország, Oroszország 2017-18 as szezonban is tovább fog szerepelni NBI A
csapatunk az ECW-ben, ahol a Kelet-európai régióba tartozunk.Egységes ruházat fontos mert csapatunk Magyarországot is képviseli.

Utazó melegítő A Gerje Sport Kft.-nek a csapata utazott az ECW-ban, Litvánia,Lettország, Oroszország 2017-18 as szezonban is tovább fog szerepelni NBI A
csapatunk az ECW-ben, ahol a Kelet-európai régióba tartozunk.Egységes ruházat fontos mert csapatunk Magyarországot is képviseli.

Kosárállvány
mobil, FIBA,
palánkkal

A 2018-ban megvalósuló sportcsarnokba, mely funkcionálisan elsősorban kosárlabdacsarnok lesz, minőségi, tartós, színvonalas, 2 db mobil
palánkot tervezett be tervezőnk az új csarnok fő pályájára. A mobil palánkoknak a pályának az NBI a és az ECW - mérkőzések lebonyolítására
is alkalmasnak, színvonalasnak kell lennie. Mellékeljük a 21. oldalon feltöltött Spalding árajánlatot.

Verseny
kosárgyűrű,
rugós FIBA
szabvány

Az új csarnokunk megvalósulásáig a Gál József Sportcsarnokban és Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola
termében edzünk versenyezünk, ahol az új csarnok elkészültéig használnánk, majd áthelyezésre kerülne.

Kosárlabda
adogató gép

A dobás sikeressége szempontjából fontos az izomreflex kialakulása, ami nagy számú dobás elvégzésével alakítható ki. A dobógéppel az
időegység alatt elvégezhető dobások száma 4-5 szörösére növelhető. A hálórendszer rákényszeríti a dobót a helyes ívű dobásra ami egyben
növeli a dobások eredményességét A 2018-ban megvalósuló sportcsarnokba, mely funkcionálisan elsősorban kosárlabdacsarnok lesz,
minőségi, tartós, színvonalas, 2 db kosárlabda adogató gépre lenne szükségünk mivel az NBI A csapaton kívül a CEKK 5 UP lány csapata és
a Gerje Sport Kft. 2 UP fiú csapata is fogja használni. Az edzők így mind a két oldali palánknál felállítva több gyereket tudnának képezni
egyszerre, amely gazdaságosabbá tenné a csarnok kihasználhatóságát, és az edzők idejét.

Kosárlabda
védekező,
lepattanó gép

A 2018-ban megvalósuló sportcsarnokba, mely funkcionálisan elsősorban kosárlabdacsarnok lesz, minőségi, tartós, színvonalas, 2 db
kosárlabda védekező, lepattanó gépre lenne szükségünk mivel az NBI/A csapaton kívül a CEKK 5 UP lány csapata és a Gerje Sport Kft. 2 UP
fiú csapata is fogja használni. Az edzők így mind a két oldali palánknál felállítva több gyereket tudnának képezni egyszerre, amely
gazdaságosabbá tenné a csarnok kihasználhatóságát, és az edzők idejét.

Dobó
segédeszköz
"Gameshot
Method" vagy
ezzel
egyenértékű

A Gameshot Method automatikusan javítja a dobások technikai kivitelezését és segítségével könnyen gyakorolhatók a különböző dobás-
végrehajtási módok.

Szenzoros labda A smart ball rengeteg fontos és eddig elérhetetlen információt nyújt a kosárra dobás tökéletes szintjére emeléséhez. Rövid idő alatt segít
javítani a labdakezelési és dobási képességeken. Alkalmazkodik a játékos ügyességi szintjéhez. Azonnali statisztikák, promt eredmények. Az
edző konkrét, mért adatok alapján tudja fejleszteni játékosa: -dobási gyorsaságát, -dobásának szögét, -a dobás forgási sebességét

Komplett
edzőterem
berendezése

A 2018-ban megvalósuló sportcsarnokba, mely funkcionálisan elsősorban kosárlabdacsarnok lesz. A csarnok kivitelezési
tervdokumentációjában egy 60 négyzetméteres funkcionális edzőterem lett betervezve, elsősorban kosárlabdázóknak. Ennek berendezését
az amerikai, egyik legjobb minőségű cég a Life Fitness tervezte meg. Ez a cég az amerikai NBA és WNBA klubok illetve néhány európai top
kosárlabda klub edzőtermét rendezte be kifejezetten a kosárlabdázók teljesítménynövelésének és rehabilitációjának céljából.Lásd 21. oldal
mellékletként feltöltve a látványterv és árajánlat.

Táblagép Az edzői munkához, statisztikához szükséges.

LED FAL
58méter (58 db)
P4-es CAMuGO
kompatibilis
ledes kijelző

A perimeter (reklámfelület)előírás az Európa Kupában. Gazdaságilag jelentős a klub számára, mivel értékes reklámfelületet biztosít a
mérkőzéseken és televíziós felvételeken. Lásd 21. oldal mellékleteként a MOVE13 cég árajánlatát.

LED FAL
6400x3584mm,
4096x2304 P4-
es CAMuGO
rendszer
kompatibilis
ledes kijelző

Magyar bajnoki illetve Európa Kupa követelmény. Rádiófrekvenciás távvezérlővel működtethető, FIBA szabvány szerinti eredményjelző
berendezés, mely alkalmas kosárlabda sportág követelményeknek megfelelő használatára, magyar és angol nyelvű feliratokkal. A 2017/18-as
szezonban már használni szeretnénk, mivel az új kosárlabda csarnok felépüléséig a Gál József Sportcsarnokban kell a mérkőzéseinket
lejátszanunk, ahol az eredményjelzők nem felelnek meg sem az MKOSZ sem a FIBA (Európa Kupa) előírásoknak. Az eredményjelző bérlése
a 2016/17 szezonban nagyon nagy terhet jelentett a klubunk számára. Csak a Krasnoyarsk csapatával folytatott ECW mérkőzésünk
eredményjelző bérlésének költsége: 740.410 forint volt. Lásd 21. oldal mellékleteként a MOVE13 cég árajánlatát.

Olimpiai rúd
(10,15,20 kg)

Az olimpiai rúd az erőfejlesztéshez szükséges. Nélkülözhetetlen a súlyemeléshez, mivel erre a rúdra kerülnek a súlytárcsák.

Bosu® A Bosu Balance Trainer egy ideális sportszer a mindennapi edzésekhez. Elsősorban mozgásszervi koordinációra és fizioterápiás célokra
ajánlottak. Segítségével rengeteg edzésmódszer és variációt található ki, szinte minden izom megmozgatható vele. Használata ezért is
ajánlott kortól és nemtől független bárkinek.

Egyensúly
félgömb

Az egyensúly félgömb elősegíti a kosárlabdázók mély izmainak erősítését, illetve az egyensúly és mozgáskoordináció fejlesztését.

Functional
Training Board

Ez az ellipszis alakú, három tengelye miatt három irányba mozgatható deszka tökéletes eszköz a koordinációfejlesztő gyakorlatokhoz.
Kialakítása miatt képes a test mozgásával ellentétes irányba dőlni, ezért minden izmot meg kell dolgoztatnia a sportolónak azért, hogy
megtartsa az egyensúlyát. A Core boardhoz gumiköteleket is lehet csatlakoztatni, vagy akár más eszközzel is kiegészíthető a sportolók
deszkán való mozgása, így nemcsak a törzs-, hanem a karizmokat is erősíthetik.

Fitness step pad Elősegíti a kardió és erősítő edzéseket. A gyakorlatokat nehezíti ezzel növelve az edzés intenzitását.

Lebert Buddy
System

A Lebert Buddy System a magas intenzitású, saját testsúlyos edzésekhez szükséges, melyet párokban lehet végrehajtani kötelek
segítségével, így egy gyakorlatban egyszerre két játékos is munkát hajt végre.

Roler Tökéletes a lágyrészek masszírozására. Növeli az izmok rugalmasságát. Használható masszázs terápiához, nyújtáshoz az edzések után.
Könnyen beépíthető a különböző edzésprogramokba

SKLZ Assist
support

Az assziszt hálók elősegítik a játékosok dobásának fejlesztését, illetve növeli az ügyességi szintjüket. A labda erről a hálóról pattan vissza, a
játékos futás közben elkapja a labdát, majd bedobja a kosárba ezzel is fejlesztve a ziccer technikájukat.
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Gumiszíj Kimondottan a terapeuták, és sportolók számára lett kifejlesztetve. Az egyszerű és hatásos gyakorlatokkal az izom gyengeség, rossz
testtartás, váll-kar szindróma vagy ágyéki problémák ellen lehet kifejezetten jól használni. Használható otthon, utazás közben, vagy az
irodában. Egy ideális kiegészítője a jól ismert dinamikus és statikus erősítő gyakorlatoknak, hogy a kosárlabdázó visszanyerje az ízületi
mobilitását, javítsa a koordinációs képességét, erősítse a gyengült izmait vagy hogy növelje az izomerejét és az állóképességét.

Reakciós labda A reakciós labda nem hagyományos módon javítja a mozgás koordinációt. Formája az atomra emlékeztet, különleges kialakításának
köszönhetően a kosárlabdázó nem tudja előre kiszámítani, merre pattog a labda. Csak a reakciójára számíthat.

SKLZ Rapid Fire Kifejezetten a kosárlabdázók dobóteljesítményének, technikai képességeinek fejlesztésére szolgáló sporteszköz.

SKLZ agility
coins

Mozgáskoordináció fejlesztését szolgáló sporteszköz.

SKLZ Recoil A kosárlabdázók sebességének és ugrásának maximalizálását segítő sporteszköz.

SKLZ Speed
Chute

A speciális sporteszköz javítja a kosárlabdázók maximális futásteljesítményét, fokozza gyorsaságukat.

Tornaszőnyeg A felkészüléshez, edzéshez szükséges sporteszköz.

Elasztikus
ellenállás (őv,
szíj)

A felkészüléshez, edzéshez szükséges sporteszköz.

Fitball Az egyensúlyozó izmok használatát fokozó sporteszköz.

Pro abdominator A hasizmok erősítésére alkalmas speciális sporteszköz.

Dot Drill mat A reakcióidő és az egyensúlyérzék fontos fejlesztő eszköze.

Premium Slant
Board

A vádli és a boka erősítését segítő speciális sporteszköz.

Has-derék
gépek

A törzs izomzatának erősítése elengedhetetlen a felkészülés során, ezt szolgálják a has-derék gépek.

Lateral Pro
Trainer

Javítja az oldalirányú mozgás koordinációját, fejleszti a kosárlabdázó gyorsaságát.

Overspeed
Training

A kosárlabdázó futásteljesítményét, robbanékonyságát javító speciális sporteszköz.

Core-Tex RT A kosárlabdázó teljesítőképességét komplex módon növelő sporteszköz.

Game Speed
360

A szíjhoz rögzített ellenállókábel teljes, 360 fokos mozgást biztosít a kosárlabdázó számára, folyamatos ellenállás mellett. A mozgás
gyorsaságát, koordinációját javító eszköz.

Orvosi és
terápiás ágyak

A sportolók regenerációját szolgáló speciális eszközök.

Sportzokni Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Kosárlabda cipő Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Papucs Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Törölköző Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Futócipő Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Sportmelltartó Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

jelzőtrikó Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Kifordítható
jelzőtrikó

Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Kosárlabda
mez/nadrág
garn.

Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Melegítő
alsó/felső

Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Bemelegítő mez
(verseny)

Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Edző vagy
bemelegítő póló

Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Edzőnadrág Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Kosárlabda Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

SMR henger Az izompólya önmasszázsát, fellazítását szolgáló speciális sporteszköz.

Síp Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.
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Kulacs Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Taktikai tábla Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Zsámoly Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Medicin labda Sokoldalú felhasználási lehetősége miatt az edzésekhez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Sporttáska Az edzéshez, versenyzéshez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Hátizsák Az edzéshez, versenyzéshez szükséges sporteszköz.

Gurulós
sporttáska

Az edzéshez, versenyzéshez szükséges sporteszköz.

Ladbatároló
háló

Az edzéshez, versenyzéshez szükséges sporteszköz.

Labdatároló
zsák

Az edzéshez, versenyzéshez szükséges sporteszköz.

Labdatartó kocsi Az edzéshez, versenyzéshez szükséges sporteszköz.

Labdapumpa A sporteszközök (kosárlabda) használatához szükséges eszköz.

Kompresszor A sporteszközök (kosárlabda) használatához szükséges eszköz.

Stopperóra Az edzéshez, versenyzéshez szükséges sporteszköz.

Bordásfal
egyszakaszos

Sokoldalú felhasználási lehetősége miatt az edzésekhez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Bordásfal
kétszakaszos

Sokoldalú felhasználási lehetősége miatt az edzésekhez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Fitness
gumilabda

Sokoldalú felhasználási lehetősége miatt az edzésekhez nélkülözhetetlen sporteszköz.

Kettlebell Az eszköz erősíti az izmokat, javítja az alapvető mozgásmintákat.

Edzésheveder Az edzések tökéletesítéséhez szükséges sporteszköz.

Gumiszalag Az edzések tökéletesítéséhez, hatékonyságának növeléséhez szükséges sporteszköz.

Tape/Kinesio
tape

A sportoló regenerációt támogató eszköz, segítségével a fájdalom és a mozgáskorlátozottság rövid időn belül mellékhatások nélkül
csökkenthető.

Szivacs Az edzéshez szükséges sporteszköz.

Bokarögzítő A sportoló egészségét, testi épségét a sérülésektől óvó sporteszköz.

Térdvédő A sportoló egészségét, testi épségét a sérülésektől óvó sporteszköz.

Sport bója Edzést segítő sporteszközök.

Ugrálókötél Egyenletes és harmonikus izommunkát biztosít, amelynek következtében javul az egyensúlyérzék és a koordináció.

Pulzusmérő óra Az edzéshez, versenyzéshez szükséges sporteszköz.

Jégzselé A sportolók regenerációjához szükséges speciális eszköz.

Dynair párna Az egyensúly koordinálására szolgáló speciális eszköz.

Sportgát Az edzések tökéletesítéséhez szükséges sporteszköz.

Koordinációs
létra

Az edzések tökéletesítéséhez szükséges sporteszköz.

Sparrow bag Innovatív sporteszköz, az általa önálló vagy kiegészítő végezhető gyakorlatokkal a teljes izomzatot egyidejűleg lehet fejleszteni.

Jóga matrac Az edzéshez szükséges sporteszköz.

Lábsúly Az edzéshez szükséges sporteszköz.

Háló Az edzéshez, versenyzéshez szükséges sporteszköz.

Szobakerékpár/
spinning
kerékpár

Jelen programelemből a spinning kerékpárt kívánjuk beszerezni. Az eredményes felkészüléshez és sikeres versenyzéshez elengedhetetlen az
erőnlét javítása, a test izomzatának erősítése és az egyéni teljesítőképesség fokozása. Jelen eszköz e célra alkalmas, ezért beszerzése
indokolt.

Futópad/ellipszis
tréner/evezőgép

Jelen programelemből a futópadot kívánjuk beszerezni. Az eredményes felkészüléshez és sikeres versenyzéshez elengedhetetlen az erőnlét
javítása, a test izomzatának erősítése és az egyéni teljesítőképesség fokozása. Jelen eszköz e célra alkalmas, ezért beszerzése indokolt.

Futópad/ellipszis
tréner/evezőgép

Jelen programelemből az elipszis trénert kívánjuk beszerezni. Az eredményes felkészüléshez és sikeres versenyzéshez elengedhetetlen az
erőnlét javítása, a test izomzatának erősítése és az egyéni teljesítőképesség fokozása. Jelen eszköz e célra alkalmas, ezért beszerzése
indokolt.
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Futópad/ellipszis
tréner/evezőgép

Jelen programelemből az evezőgépet kívánjuk beszerezni. Az eredményes felkészüléshez és sikeres versenyzéshez elengedhetetlen az
erőnlét javítása, a test izomzatának erősítése és az egyéni teljesítőképesség fokozása. Jelen eszköz e célra alkalmas, ezért beszerzése
indokolt.

Erőkeret Az eredményes felkészüléshez és sikeres versenyzéshez elengedhetetlen az erőnlét javítása, a test izomzatának erősítése és az egyéni
teljesítőképesség fokozása. Jelen eszköz e célra alkalmas, ezért beszerzése indokolt.

Edzőpadok Az eredményes felkészüléshez és sikeres versenyzéshez elengedhetetlen az erőnlét javítása, a test izomzatának erősítése és az egyéni
teljesítőképesség fokozása. Jelen eszköz e célra alkalmas, ezért beszerzése indokolt.

Combizom
gépek

Az eredményes felkészüléshez és sikeres versenyzéshez elengedhetetlen az erőnlét javítása, a test izomzatának erősítése és az egyéni
teljesítőképesség fokozása. Jelen eszköz e célra alkalmas, ezért beszerzése indokolt.

Állványok
(súlyok)

Az eredményes felkészüléshez és sikeres versenyzéshez elengedhetetlen az erőnlét javítása, a test izomzatának erősítése és az egyéni
teljesítőképesség fokozása. Jelen eszköz e célra alkalmas, ezért beszerzése indokolt.

Súlytárcsa Az eredményes felkészüléshez és sikeres versenyzéshez elengedhetetlen az erőnlét javítása, a test izomzatának erősítése és az egyéni
teljesítőképesség fokozása. Jelen eszköz e célra alkalmas, ezért beszerzése indokolt.

Bírói asztal A mérkőzések lebonyolításához nélkülözhetetlen eszköz.

Cserejátékos
ülések

A mérkőzések lebonyolításához nélkülözhetetlen eszköz.

Labdatartó
ketrec

A sporteszközök megfelelő tárolásához szükséges eszköz.

Védőburkolat a
lelátókra

A lelátók rendeltetésszerű használatához, az állag megóvásához szükséges eszköz.

Elektromos
térelválasztó
függöny

A sportcsarnok üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához nélkülözhetetlen eszköz. UF ingatlanba áttéve: 1 db

Mennyezetről
lehajtható
kosárpalánk

Az edzésekhez, mérkőzésekhez nélkülözhetetlen sporteszközök. UF ingatlanba áttéve: 4 db

VIP székek fix
lelátóhoz

Az átlagosan magas nézőszámra tekintettel szükséges mobil lelátók beszerzése, hogy a szurkolók, nézők kulturált és biztonságos elhelyezése
a kor követelményeinek megfelelő módon legyen megoldható. Ezen belül is külön figyelmet fordítunk az ún. VIP vendégek speciális
elhelyezésére. UF ingatlanba áttéve: 96 db

Öltözői padok Az öltözők rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök.

Ipari mosógép A sportolók által használt nagy mennyiségű, gyakori mosásra szoruló sporteszközök (ld. ruházat) gazdaságos tisztításához szükséges eszköz.

Ipari szárítógép A sportolók által használt nagy mennyiségű, gyakori mosásra szoruló sporteszközök (ld. ruházat) gazdaságos tisztításához szükséges eszköz.

Takarítógép Tekintettel a sportcsarnok magas fokú kihasználtságára, szükséges az épület gyors és hatékony takarítását segítő eszköz beszerzése.

Teleszkópos
mobil lelátó ülés

Az átlagosan magas nézőszámra tekintettel szükséges mobil lelátók beszerzése, hogy a szurkolók, nézők kulturált és biztonságos elhelyezése
a kor követelményeinek megfelelő módon legyen megoldható. UF ingatlanba áttéve: 578 db

Teleszkópos
mobil lelátó ülés

Az átlagosan magas nézőszámra tekintettel szükséges mobil lelátók beszerzése, hogy a szurkolók, nézők kulturált és biztonságos elhelyezése
a kor követelményeinek megfelelő módon legyen megoldható. UF ingatlanba áttéve: 192 db

irodabútorok -
recepciós pult

A sportcsarnok rendeltetésszerű üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen eszköz.

irodabútor -
görgős konténer

A sportcsarnok rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, illetve az ahhoz kapcsolódó irodai feladatok ellátásához szükséges eszköz.

irodabútor -
tárgyalóasztal

A sportcsarnok rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, illetve az ahhoz kapcsolódó irodai feladatok ellátásához szükséges eszköz.

irodabútor -
irattartó
szekrény

A sportcsarnok rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, illetve az ahhoz kapcsolódó irodai feladatok ellátásához szükséges eszköz.

irodabútor - L
alakú íróasztal

A sportcsarnok rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, illetve az ahhoz kapcsolódó irodai feladatok ellátásához szükséges eszköz.

irodabútor -
szekrény

A sportcsarnok rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, illetve az ahhoz kapcsolódó irodai feladatok ellátásához szükséges eszköz.

irodabútor -
irattartó
szekrény

A sportcsarnok rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, illetve az ahhoz kapcsolódó irodai feladatok ellátásához szükséges eszköz.

Rakásolható
szék

A sportcsarnok rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges eszköz, amennyiben az összes beépített szék már foglalt, de további ülésekre
van szükség, akkor rakásolható székeket lehet kihelyezni.

Kosaras
emelőkocsi

A sportcsarnok rendeletetésszerű üzemeltetéséhez szükséges eszköz.

sportpadló
burkolat

A sportcsarnok rendeltetésszerű működéséhez szükséges mobil sportpadló burkolat, amelyet használat után a kifejezetten a burkolat
tárolására megtervezett falba épített szekrényekben van elhelyezve. UF ingatlanba áttéve: 1296 nm
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2017/18 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)

148 728 128 Ft 1 533 280 Ft 3 066 559 Ft 153 327 966 Ft 65 711 985 Ft 217 506 672 Ft 219 039 952 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB Sportcsarnok (kosárlabdacsarnok) építés 2016 2018-06-30 2018-06-30 1 077 298 822 Ft

TEB Csarnok berendezés 2016 2018-06-30 2018-06-30 37 785 542 Ft

1 115 084 364 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

Sportcsarnok (kosárlabdacsarnok)
építés

2700
Cegléd
Rákóczi út
50-52

2008/2 önkormányzati Városunkban, Cegléden egyetlen sportcsarnok, a Gál
József Sportcsarnok van amelyik szabályos kosárlabda
pályával rendelkezik. Itt kerülnek megrendezésre a
különböző sportegyesületek (női-férfi kézilabda, női-
férfi kosárlabda, teremfoci, stb. ) több korosztályos
edzései, mérkőzései, a városi rendezvények, a
Sportcsarnok saját rendezvényei és egyéb iskolai-
óvodai rendezvények is. Hatalmas kihasználtsága miatt
rendkívül nehéz a Sportcsarnoknak megtalálni azt az
időpontot, amikor az egyesületek rendszeres edzéseket
tudnak tartani csapataiknak, szem előtt tartva azt, hogy
minden egyesületnek arányos időt tudjon biztosítani és
így is minden egyesületnek szűkös a „kapott” ideje.
Gyakran fordul elő, hogy néhány egyesület kiszorul a
Sportcsarnokból, nem tudják megtartani edzéseiket,
mert a Sportcsarnok nem tud szabad időpontot
biztosítani erre. Jelenleg a város iskoláinak a
tornatermei nem alkalmasak minőségi kosárlabda
képzésre, felkészítésre és versenyeztetésre.

Csarnok berendezés 2700
Cegléd
Rákóczi út
50-52

2008/2 önkormányzati Városunkban, Cegléden egyetlen sportcsarnok, a Gál
József Sportcsarnok van amelyik szabályos kosárlabda
pályával rendelkezik. Itt kerülnek megrendezésre a
különböző sportegyesületek (női-férfi kézilabda, női-
férfi kosárlabda, teremfoci, stb. ) több korosztályos
edzései, mérkőzései, a városi rendezvények, a
Sportcsarnok saját rendezvényei és egyéb iskolai-
óvodai rendezvények is. Hatalmas kihasználtsága miatt
rendkívül nehéz a Sportcsarnoknak megtalálni azt az
időpontot, amikor az egyesületek rendszeres edzéseket
tudnak tartani csapataiknak, szem előtt tartva azt, hogy
minden egyesületnek arányos időt tudjon biztosítani és
így is minden egyesületnek szűkös a „kapott” ideje.
Gyakran fordul elő, hogy néhány egyesület kiszorul a
Sportcsarnokból, nem tudják megtartani edzéseiket,
mert a Sportcsarnok nem tud szabad időpontot
biztosítani erre. Jelenleg a város iskoláinak a
tornatermei nem alkalmasak minőségi kosárlabda
képzésre, felkészítésre és versenyeztetésre.

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

Nem

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

Igen
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2017/18 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. 773 383 333 Ft 7 973 024 Ft 15 946 048 Ft 797 302 405 Ft 341 701 031
Ft

1 131 030 412 Ft 1 139 003 436 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2017/18 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 19 12 1 Országos

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 0 0 0 Nincs

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 19 12 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Gyógyszer csomag 1 10 000 Ft 10 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

Gyógyszer Az edzéseken, mérkőzéseken felmerülő sérülések kezeléséhez, fájdalomcsillapításhoz szükséges.

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 5 728 327 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 10 000 Ft

Személyszállítási költségek 801 955 Ft

Nevezési költségek 325 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 10 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 486 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 067 902 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 675 465 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 307 851 Ft

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

Összesen 14 412 500 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím
megnevezése

Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

A megfelelő felkészítés elképzelhetetlen a szakmailag szükséges, rendeltetésszerű használatra alkalmas eszközök és felszerelések nélkül.
Ezek beszerzését kívánjuk megvalósítani jelen aljogcím keretében.

Személyszállítási
költségek

Ahhoz, hogy minél több játéklehetőséget tudjunk biztosítani játékosaink számára, minél több versenyt kell számukra biztosítani. Több olyan
gyerek is jár edzéseinkre, akiknek csak arra van szüksége, hogy önbizalmat szerezhessen, hogy versenyhelyzetekbe kerüljenek. Sokan
léptek be az elmúlt években is azért Egyesületünkbe, mert látta a célt, hogy kipróbálhassa magát éles helyzetbe, versenyeken, kupákon. A
hazai és külföldi versenyeken való részvétel biztosítása nagy motivációt jelent a jelenleg és jövőbeni játékosaink számára. Ezért szeretnénk
minél több versenyre eljutni, amelyek költségét jelen aljogcím keretében tervezzük finanszírozni.

Nevezési
költségek

Ahhoz, hogy minél több játéklehetőséget tudjunk biztosítani játékosaink számára, minél több versenyt kell számukra biztosítani. Több olyan
gyerek is jár edzéseinkre, akiknek csak arra van szüksége, hogy önbizalmat szerezhessen, hogy versenyhelyzetekbe kerüljenek. Sokan
léptek be az elmúlt években is azért Egyesületünkbe, mert látta a célt, hogy kipróbálhassa magát éles helyzetbe, versenyeken, kupákon. A
hazai és külföldi versenynevezések biztosítása nagy motiváció a jelenlegi, és jövőbeni játékosaink életében. Szeretnénk minél több
versenyhelyzetbe (versenyek, kupák) nevezni a gyerekeket.
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím
megnevezése

Indoklás

Rendezési,
felkészítési, képzési
költségek

Játékosaink felkészítését, képzését nagyon fontos feladatunknak tartjuk egyesületünk megalapítása óta. A gyerekek testi-lelki nevelése
kiemelkedő rész mindennapi munkánkban, melyre minden szakemberünk nagy figyelmet fordít. A minél több játéklehetőség biztosítása,
színvonalas edzések és versenyek megszervezése, lehetőség megadása. A megfelelő edzési helyszínek, és felszerelések biztosítása
nélkül ez elengedhetetlen. A fejlődésükhöz a minél több versenyen való részvétel, más csapatok megtekintése is fontos lépés. A saját
rendezésű versenyeink alapköltségei mellett nagyon fontos feladatunknak tartjuk, hogy mind a vendégcsapatok részére, és természetesen
saját játékosainknak számára a legjobbat biztosíthassuk. Olyan körülmények között, teremben, ahol magas színvonalú mérkőzéseket
tudunk rendezni még a legkisebbek számára is. A hazai mérkőzések fontossága a gyerekek életében nagyon fontos, szüleik, barátaik előtt
tudják megmutatni tudásukat

Verseny- és
játékengedélyek
kiállításának
költségei

Az elmúlt időszak sikereinek köszönhetően egyre több gyerek kezdett el érdeklődni a kosársport iránt, egyre többen kezdtek el járni
edzésekre. Utánpótlás korosztályaink iránti érdeklődés következménye, hogy egyre több gyereket tudunk a versenyeken elindítani,
verseny- és játékengedélyt kérni, hogy minél többen ki tudják próbálni magukat versenyhelyzetekben.

Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti
díja

Edzéseinket több helyszínen tartjuk. Igyekszünk a korosztályokhoz igazodva időzíteni az edzéseket, ez alapján béreljük a termeket, hogy
minél többen részt tudjanak rajtuk venni, tanulásba ne okozzon problémát. A mindennapos testnevelés, illetve mivel városunkban több
szakosztály is működik, sok esetben nagy nehézségeket okoz a megfelelő terem bérlése, az időpont összeegyeztetése mind az edzések,
mind a versenyek esetében. A gyerekek (főleg a fiatalabbak) miatt, már az előtte lévő szezon végén tárgyalunk az intézményekkel a
termekkel kapcsolatban, hogy biztosítani tudjuk az állandóságot, rendszerességet.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással
és
versenyeztetéssel
közvetlenül
összefüggő szállás
és étkezés költsége

A jelenleg is csapatunkat erősítő gyerekek számára minden évben edzőtáborokat rendezünk belföldön. A kosársport népszerűsítése
érdekében sporttáborokat indítunk minden érdeklődő gyerek számára, hogy megismerkedhessenek, megszerethessék ezt a sportágat.
Magasan kvalifikált edzőink biztosítják a jó minőségű, színvonalú, és mindemellett szórakoztató táborok programjait, hogy minél több
gyermeki szívet megnyerhessünk a kosárlabda számára. Ceglédi napközis táborainkra szerencsére már most is nagyon nagy az
érdeklődés, sokan szeretnének rajta részt venni, kosarazni, a mi „családunkba” bekerülni. A táborok megszervezése komoly munkát
igényel szakembereink, és edzőink számára, hogy minél magasabb színvonalat tudjunk biztosítani mind a napi programok, az étkeztetés,
és a sportpályák, sporteszközök biztosítása körében.

A programban
résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai

A megfelelő felkészítés csak szakmailag képzett, a kosárlabdasportban tapasztalatokat szerzett szakemberek bevonásával valósítható
meg. A szakemberek juttatásainak költségeit kívánjuk ezen aljogcímen biztosítani.

2017/18 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)

12 958 161 Ft 130 891 Ft 0 Ft 13 089 051 Ft 1 454 339 Ft 14 412 500 Ft 14 543 391 Ft
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Általános Képzés

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 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

tagsági díj 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

Indoklás

2017/18 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

Személyi jellegű 282 518 Ft 282 518 Ft 141 259 Ft 423 777 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

3 066 559 Ft 3 066 559 Ft 1 533 280 Ft 4 599 839 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 15 946 048 Ft 15 946 048 Ft 7 973 024 Ft 23 919 072 Ft

Összesen 19 295 125 Ft  28 942 688 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési programmal kapcsolatos mindennemű dokumentáció, támogatók felkutatása, stb. A Gerje Sport Kft a pályázat
elkészítésére és a folyamatos adatszolgáltatásra külső szakértőt is igénybe kíván venni. A pályázat elkészítésében jelentős
szerepet vállal a Kft vezetése. Álláspontunk szerint a pályázat pozitív elbírálása esetén külön megbízási szerződéssel szükséges
egy külső szakértő megbízása a felhasználás szabályszerűségének koordinálására és a folyamatos adatszolgáltatásra,
elszámolásra. Az erre fordított díjat a pályázatban érvényesíteni kívánjuk.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési programmal kapcsolatos mindennemű dokumentáció, támogatók felkutatása, stb. A Gerje Sport Kft a pályázat
elkészítésére és a folyamatos adatszolgáltatásra külső szakértőt is igénybe kíván venni. A pályázat elkészítésében jelentős
szerepet vállal a Kft vezetése. Álláspontunk szerint a pályázat pozitív elbírálása esetén külön megbízási szerződéssel szükséges
egy külső szakértő megbízása a felhasználás szabályszerűségének koordinálására és a folyamatos adatszolgáltatásra,
elszámolásra. Az erre fordított díjat a pályázatban érvényesíteni kívánjuk.

Tárgyi utófinanszírozott A sportfejlesztési programmal kapcsolatos mindennemű dokumentáció, támogatók felkutatása, stb. A Gerje Sport Kft a pályázat
elkészítésére és a folyamatos adatszolgáltatásra külső szakértőt is igénybe kíván venni. A pályázat elkészítésében jelentős
szerepet vállal a Kft vezetése. Álláspontunk szerint a pályázat pozitív elbírálása esetén külön megbízási szerződéssel szükséges
egy külső szakértő megbízása a felhasználás szabályszerűségének koordinálására és a folyamatos adatszolgáltatásra,
elszámolásra. Az erre fordított díjat a pályázatban érvényesíteni kívánjuk.
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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, 2018. 05. 31.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Filipowicz Beáta (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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. 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;

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;

8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

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

13. 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;

14. 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;

15. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig 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.

16. 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;

17. 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;

18. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

19. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

20. 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, 2018. 05. 31. Filipowicz Beáta 
ügyvezető 

GERJE SPORT Kereskeredelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Filipowicz Beáta (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó GERJE SPORT Kereskeredelmi és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a GERJE

SPORT Kereskeredelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☑ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: Tulajdonosi hozzájárulás

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: Tulajdonosi hozzájárulás

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☑gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Cegléd, 2018. 05. 31.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Filipowicz Beáta (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Cegléd, 2018. 05. 31.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

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

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával

– tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,

valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Cegléd, 2018. 05. 31. Filipowicz Beáta 
ügyvezető 

GERJE SPORT Kereskeredelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
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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 2017. július 1. - 2018. 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 2017. július 1. és 2018. 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)

2016 5 197
500 Ft

ft bella-Hungária Egészségügyi Termékeket Gyártó Kereskedő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

42 142 500 Ft

2016 2 970
000 Ft

ft ELASTIC’91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság

0 Ft

2016 10 000
000 Ft

ft Cegléd Város Önkormányzata 0 Ft

2017 2 000
000 Ft

ft Cegléd Város Önkormányzata 0 Ft

20 167
500 Ft

42 142 500 Ft

Kelt: Cegléd, 2018. 05. 31. Filipowicz Beáta 
ügyvezető 
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-05-30 15:19:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-25 19:06:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2018-05-30 15:18:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2018-05-31 15:56:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-01 08:21:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-12-17 16:10:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-05-01 08:22:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 18
Utolsó feltöltés:

2017-12-15 11:54:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-12-07 12:30:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-12-15 11:13:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2017-12-18 13:02:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-06 12:33:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-11-10 07:33:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-12-07 12:24:47

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)

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a
beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar
Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan
esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési
megállapodás alapján használja

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

Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával,
vagy a jogerős építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben
megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:

2017-12-07 12:32:42

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2017-12-07 11:32:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2017-12-07 09:59:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-12-07 10:20:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-12-07 12:27:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-12-07 12:27:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-12-18 13:21:15

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Kelt: Cegléd, 2018. 05. 31.
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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

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 4 6 50%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 3 50%

Edzőtáborok száma db 2 4 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db sportcsarnok 0 1 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

U11 fő 12 21 75%

NBI/A fő 10 16 60%

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 13 702 141 Ft 141 259 Ft 282 518 Ft 14 125 919 Ft 14 125 919 Ft 28 110 578 Ft 28 251 837 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 922 111 461 Ft 9 506 304 Ft 19 012 607 Ft 950 630 371 Ft 407 413 016 Ft 1 348 537 084
Ft

1 358 043 388
Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

148 728 128 Ft 1 533 280 Ft 3 066 559 Ft 153 327 966 Ft 65 711 985 Ft 217 506 672
Ft

219 039 952 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 773 383 333 Ft 7 973 024 Ft 15 946 048 Ft 797 302 405 Ft 341 701 031 Ft 1 131 030 412
Ft

1 139 003 436
Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

12 958 161 Ft 130 891 Ft 0 Ft 13 089 051 Ft 1 454 339 Ft 14 412 500 Ft 14 543 391 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 948 771 763 Ft 9 778 453 Ft 19 295 125 Ft 977 845 341 Ft 422 993 274 Ft 1 391 060 162
Ft

1 400 838 615
Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 100 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 120 000 Ft
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Módosítások indokolása

Teljes támogatás változása

Jogcím Jóváhagyott / jóváhagyott
módosított támogatás

Módosított támogatás Különbözet

Személyi jellegű 14 125 919 Ft 14 125 919 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 950 630 371 Ft 950 630 371 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

153 327 966 Ft 153 327 966 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 797 302 405 Ft 797 302 405 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 13 089 051 Ft 13 089 051 Ft 0 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 977 845 341 Ft 977 845 341 Ft 0 Ft

Teljes támogatás változása

Jogcím Módosítás indokolása

Személyi jellegű Nem szükséges a módosítás jelenleg. Későbbiekben a jóváhagyott keret csökkentését, átvezetését.

Tárgyi eszköz beruházás Az eredetileg tervezetthez képest kisebb férőhelyes buszt vásárolnánk.

Utánpótlás-nevelés Tekintettel arra, hogy az eredetileg tervezett SFP-hez képest megváltoztak a költségek, ezért szükséges
a módosítás-
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Módosítások áttekintése

Tételek változása

Jogcím Mező neve Tétel neve Régi ráfordítás Új ráfordítás Változás

Személyi Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) NBI/A másodedző 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Személyi Törölt tétel technikai vezető 2 386 020 Ft  -2 386 020 Ft

Személyi Törölt tétel sportmunkatárs 2 386 020 Ft  -2 386 020 Ft

Személyi Új tétel sportmunkatárs  2 386 020 Ft 2 386 020 Ft

Személyi Új tétel technikai vezető  2 386 020 Ft 2 386 020 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

1162 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Gyógyszer (utánpótlás) Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

gyogyszer 212 500 Ft 10 000 Ft -202 500 Ft

Mezők változása

Jogcím Mező neve Tétel neve Régi érték Új érték

Hatás indikátorok egyéb 1. indikátor Célérték (támogatási időszak vége) 22 21

Hatás indikátorok egyéb 1. indikátor Változás a bázisév %-ában 0.8333333333333 0.75

Hatás indikátorok egyéb 2. indikátor Célérték (támogatási időszak vége) 14 16

Hatás indikátorok egyéb 2. indikátor Változás a bázisév %-ában 0.4 0.6

Igazolt felnőtt sportolók száma Célérték (támogatási időszak vége) 4 3

Igazolt felnőtt sportolók száma Változás a bázisév %-ában 1 0.5

Igazolt korosztályos sportolók száma Célérték (támogatási időszak vége) 7 6

Igazolt korosztályos sportolók száma Változás a bázisév %-ában 0.75 0.5

Személyi Adózás módja NBI/A másodedző ekho2 ekho1

Személyi Törölt tétel technikai vezető 2 386 020 Ft  

Személyi Törölt tétel sportmunkatárs 2 386 020 Ft  

Személyi Új tétel sportmunkatárs  2 386 020 Ft

Személyi Új tétel technikai vezető  2 386 020 Ft

Tárgyi (nem ingatlan) Megnevezés 1162 490 1162

Tárgyi (nem ingatlan) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

1162 52 személyes busz 28-36 személyes
busz

Gyógyszer (utánpótlás) Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 212 500 Ft 10 000 Ft

Gyógyszer (utánpótlás) Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) gyogyszer 212 500 Ft 10 000 Ft

Gyógyszer (utánpótlás) Egységár gyogyszer 212 500 Ft 10 000 Ft

Nevezés (utánpótlás) Nevezési költségek 600 000 Ft 325 000 Ft

Rendezés (utánpótlás) Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 000 000 Ft 10 000 Ft

Sportszakember (utánpótlás) A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 5 400 000 Ft 5 307 851 Ft

Sporteszköz (utánpótlás) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 000 000 Ft 5 728 327 Ft

Sportlétesítmény (utánpótlás) Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 000 000 Ft 1 067 902 Ft

Személyszállítás (utánpótlás) Személyszállítási költségek 2 000 000 Ft 801 955 Ft

Versenyengedély (utánpótlás) Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft 486 000 Ft

Versenyeztetés (utánpótlás) Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége

100 000 Ft 675 465 Ft
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Az átvezetési táblázatban az "Eddig igényelt támogatás TIG alapján" - "Aktuális támogatás" értékét kell átvezetni azon jogcím esetében egy másik jogcímre,
amelynél a különbözet negatív értéket ad.

Pl. Eddig igényelt támogatás =10.000.000; Aktuális támogatás = 8.000.000; Az átvezetési táblázatban 10.000.000 - 8.000.000 = 2.000.000 Ft értéket kell
megjeleníteni, hogy melyik jogcímről melyik jogcímre vezetik át.

Teljes támogatás lefedettsége

Jogcím Jóváhagyott/módosított
támogatás

Aktuális támogatá
s

Eddig igényelt
támogatás TIG

alapján

Átvezetett
támogatás

Még igényelhető
támogatás

Személyi jellegű ráfordítások 14 125 919 Ft 14 125 919 Ft 8 750 000 Ft 0 Ft 5 375 919 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem ingatlan)

153 327 966 Ft 153 327 966 Ft 0 Ft 0 Ft 153 327 966 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(utófinanszírozott ingatlan)

797 302 405 Ft 797 302 405 Ft 0 Ft 0 Ft 797 302 405 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak
ellátása

13 089 051 Ft 13 089 051 Ft 9 550 000 Ft 0 Ft 3 539 051 Ft

Általános képzéssel összefüggő
feladatok

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Szakképzéssel összefüggő
feladatok

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 977 845 341 Ft 977 845 341 Ft 18 300 000 Ft 0 Ft 959 545 341 Ft

Átvezetési táblázat

Önnek nincs szüksége az átvezetési táblázat kitöltésére.
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A kérelemhez tartozó mellékletek (89 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1493619707.pdf (Szerkesztés alatt, 605 Kb, 2017-05-01 08:21:47) ecaddd20e61df999e6fa37c539162d9881302256d22e58f4659a4e446fa22cd1

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)

alairasicimpeldanyfilipowiczbeat_1493140004.pdf (Szerkesztés alatt, 488 Kb, 2017-04-25 19:06:44)
7b82c6f450e565f38540ee3ca8a61ac2519d77bcd216912cdab2c0ca3a574b1d

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

gerjesportkftbeveteliforrasok_14808_1493641022.pdf (Szerkesztés alatt, 623 Kb, 2017-05-01 14:17:02)
dd2fc55022e37c2b7d3e9416fd38312f132ea672aa523c7001b507140de434ff

sportcsarnokvarhatobevetelek_146176_1493641022.pdf (Szerkesztés alatt, 840 Kb, 2017-05-01 14:17:02)
2999ceb3487a7df6f97425cfe8877016f6588ab28c7f54a23b02ec9dd0152b61

gerje_beveteliforrasok_14808_149364_1512646069.pdf (Hiánypótlás, 623 Kb, 2017-12-07 12:27:49)
dd2fc55022e37c2b7d3e9416fd38312f132ea672aa523c7001b507140de434ff

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)

gerjeforrasnyilatkozat0001_14808842_1493640933.pdf (Szerkesztés alatt, 362 Kb, 2017-05-01 14:15:33)
337c180d6fe0d5a3dd01c3cd7591eff750f06d28a2bfc771da09be3b34e606d6

aberuhazasfinanszirozasitervees_146_1493640937.pdf (Szerkesztés alatt, 458 Kb, 2017-05-01 14:15:37)
499b1d02ed022176e8cfff41782e67c26acb59744e8148a398c0e8a0eeab018b

6-gerjesportkftberuhazasfinansz_148_1493640944.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 14:15:44)
0a4e8f65d101435e3af963f1cdad61153f0e6e9659639e064be4f896afc08443

hp_oneronyilatkozat_1512637160.pdf (Hiánypótlás, 44 Kb, 2017-12-07 09:59:20) d7cac016cdc1cd60a0ee61f554b867b505f0496c0eb96427e48b701313cd082e

hp_3_gerje_onreszforrasnyilatkoza_1512565879.pdf (Hiánypótlás, 832 Kb, 2017-12-06 14:11:19)
c190a54e658eca76bd493c2ca52d403b1156e8178c337c31203610ca80e82e85

hp_17_finanszirozasitervdokumentu_1512570962.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2017-12-06 15:36:02)
224db509ff628133f2a695e1a3e064c83549b0fca109a9d35bceb9b9a3c84bea

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

2-gerjesportkfthaszositasmegall_148_1493641005.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2017-05-01 14:16:45)
08f0ade7ba138077af9e68c28a953aed054fc06c4b1357f5388b8463a7e807cc

9-gerjesporthasznositaseskihasz_148_1493641006.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 14:16:46)
252902f9c77abf233c5e21026f9333779cb57d86984d55270673d14d72f68730

nyilatkozathasznositasimodesvar_146_1493641006.pdf (Szerkesztés alatt, 634 Kb, 2017-05-01 14:16:46)
52ec212982a7e863ec815ee6ac8290f9b548d8eac634cc10c903668717eda4dd

gerje_haszositasmegall_148_14936410_1512646033.pdf (Hiánypótlás, 12 Mb, 2017-12-07 12:27:13)
08f0ade7ba138077af9e68c28a953aed054fc06c4b1357f5388b8463a7e807cc

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

varhatomukodesiktg-kesfinanszir_146_1493640964.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-01 14:16:04)
224db509ff628133f2a695e1a3e064c83549b0fca109a9d35bceb9b9a3c84bea

gerjesportkftmukodesikoltegekf_1480_1493640966.pdf (Szerkesztés alatt, 916 Kb, 2017-05-01 14:16:06)
74aa064442c8d8bb39e6a711119040985c0cf27a704584c099aab6acfeda1821

hp_oneronyilatkozat_1512638451.pdf (Hiánypótlás, 44 Kb, 2017-12-07 10:20:51) d7cac016cdc1cd60a0ee61f554b867b505f0496c0eb96427e48b701313cd082e

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

hp_7_alairt_gerje_nyilatkozat_hivat_1512559869.pdf (Hiánypótlás, 896 Kb, 2017-12-06 12:31:09)
3312f50a7b6ee50b103b2f2af0bb71f5c4eb7dea13843f405ef0c846f3ad941e

deminimisnyilatkozat_1493619747.pdf (Szerkesztés alatt, 942 Kb, 2017-05-01 08:22:27)
c5eaade91909354fd096a16dd5408b5e02d59aaa258e48a3575b3a0a50455ba1

hp_7_alairt_gerje_nyilatkozat_hivat_1512646201.pdf (Hiánypótlás, 896 Kb, 2017-12-07 12:30:01)
3312f50a7b6ee50b103b2f2af0bb71f5c4eb7dea13843f405ef0c846f3ad941e

Egyéb dokumentumok

vbwkfttakaritogeparajanlat0001_1513330005.pdf (Kér. kieg. szerk., 1 Mb, 2017-12-15 10:26:45)
aaea8d213cdadba0cc867761356427e1c1670663b4cdbeb8f35ff1819eeca4d1

vbwkiokabinarajanlat2017.12.0600_1513330107.pdf (Kér. kieg. szerk., 684 Kb, 2017-12-15 10:28:27)
e1ed2803675ac7008b680c617f3cd9e02780e72ccf16774af9bb2f8a8fe471c9

hp_5_kulfolditornakoltsegtervres_1512569333.pdf (Hiánypótlás, 679 Kb, 2017-12-06 15:08:53)
a892f5c44c811ef838b9870f77f92aecae72bf9f07fc012ae59cc45074ac1eaf

hp_11_takaritogeparajanlat_1512569462.docx (Hiánypótlás, 77 Kb, 2017-12-06 15:11:02)
9383e700834d76a7b41ea457470d91b1d2c699250c4af877682117086c46a4c4

hp_11_edzogepek_allvanyokarajanlat_1512569538.pdf (Hiánypótlás, 521 Kb, 2017-12-06 15:12:18)
7eb6925265700bc87b2f28a1acafb07b353639045e3726d1427ab7f4072958d0

hp_11_egyebarajanlatok_utolso69._1512569899.pdf (Hiánypótlás, 10 Mb, 2017-12-06 15:18:19)
8b3882409c86fa44dd36a566551848685846dabb42e96e15789d6f1fa385241d
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hp_18_onkormanyzatinyilatkozatje_1512571972.pdf (Hiánypótlás, 245 Kb, 2017-12-06 15:52:52)
e15f48c5b6522d17fd78522773ba92b391aeca46a2a368672baa1ad1e4deca29

hp_18_onkormanyzatihatarozat_1512571980.pdf (Hiánypótlás, 648 Kb, 2017-12-06 15:53:00)
e2ff9b3c17d3af3648d1f316db8ac2220f9d7af045bc74c3180e649c7aacce82

hp_12_erositogeparajanlat_1512589693.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-12-06 20:48:13)
431295325645e18a41720a21d9cf31a6503f3e2ddf4da3c0bd203f428d6bada8

nyilatkozat_visszafizetesiszabalyo_1513335042.pdf (Kér. kieg. szerk., 439 Kb, 2017-12-15 11:50:42)
d2e37f314f6ef9625e42cd43b21fb2061cc7c600dd73f474acc937c3e8747ddf

2-onkorm.jelzalogjoglemond.12.-o_1513335240.pdf (Kér. kieg. szerk., 244 Kb, 2017-12-15 11:54:00)
b9591a35b98eafedcc41c9316b9f28adb631d93eef8b83d7c79ac00e07dd9bb2

17_18funkcionalisedzoteremarajan_1511783289.pdf (Kér. kieg. szerk., 573 Kb, 2017-11-27 12:48:09)
2e4fee0e5fb6b522497b02dc456b26a882e9183a86bdc682d87aaa32a156a7a2

17_18funkcionalisedzoteremlatvany_1511783298.jpg (Kér. kieg. szerk., 32 Kb, 2017-11-27 12:48:18)
46b09f7ef3a0e22ffbde39880ef427428fbab9e93421e81c84a03a12328b9715

17_18ledarajanlatcegled_kosarlab_1511783314.pdf (Kér. kieg. szerk., 470 Kb, 2017-11-27 12:48:34)
6f563708e83eaed49dbb9d7333d982c3f054ea0363af684f8d2dba8ab6147a8f

17_18ledarajanlatcegled_kosarlab_1511783323.pdf (Kér. kieg. szerk., 472 Kb, 2017-11-27 12:48:43)
ce51f27a777f2b07d6ccf816f908bd67002b61ede3d842904441f79b65ab27ac

vbwkosarasonjaroemelogeparajanl_1511783516.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-11-27 12:51:56)
751f24925e42822fce1357165404a5da0aba12a8f8926e46a88e342d317cffae

vbwkosarasonjaroemelogeparajanl_1511783527.pdf (Kér. kieg. szerk., 710 Kb, 2017-11-27 12:52:07)
27f691a160a88ab208556deff9a529673eb02ce736c5949455aa064cefab1c05

butorok_reszletezese_11_10_15102995_1511784240.xlsx (Kér. kieg. szerk., 23 Kb, 2017-11-27 13:04:00)
052ebe5d307613000c7c43107dd13e2434b7c4146c9e730923a9f8c400aefc63

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1493619723.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 08:22:03) 091111cdacdd5b7ea39db1513c150a4793e6ee07362880b3d5dc44654d2ce686

emminyilatkozatalairt_1513523404.pdf (Kér. kieg. szerk., 549 Kb, 2017-12-17 16:10:04)
f0671a452f6f31b145e6ff91025782706303c41c1fb137b904e972a906ecbf6d

hp_7_alairt_gerje_nyilatkozat_hivat_1512646254.pdf (Hiánypótlás, 896 Kb, 2017-12-07 12:30:54)
3312f50a7b6ee50b103b2f2af0bb71f5c4eb7dea13843f405ef0c846f3ad941e

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

gerjesportkftcegkivonat2017.04._1493139952.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-25 19:05:52)
bfc57d53481887e2fcf1aad4f9c5cf39bb52850a9c46ee73f0c4a8544446fd3c

gerjesportkft.cegkivonat2018.05_1527686391.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-05-30 15:19:51)
efe7be676a1254d96ae4a222e070a801ef22a0ff7c6f55df740202542b3e3ef9

(60 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1511119601.pdf (Kér. kieg. szerk., 78 Kb, 2017-11-19 20:26:41)
a823b8d43e010dc89cfab5c0b9fbd6fddae009c710830056a63426d8114d17b5

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1493656747.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-05-01 18:39:07)
56a0504b54024436e3873b52d7af5dbacebb983d36664a44cb5267cc7f6a50b8

scan_20180531_155431_1527775008.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 454 Kb, 2018-05-31 15:56:48)
e4fd53641d8ea48ae736ca93c4f1be0a2ed4594a867ab420bff93e14746df8d7

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

klikmegallapodaskiegeszites1_1513598742.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-12-18 13:05:42)
ae9840e2eafc94f2e0ba2bf38353275684d39fae89b12bcf30554e2a2ddd80cf

polgarmesteri_gerjesporttulnyil_1513599675.pdf (Kér. kieg. szerk., 550 Kb, 2017-12-18 13:21:15)
716b87589a012e313f2da671d4e559c6426733543fa4e62f7a92e0c9a5cdadb1

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

gerjesportkft.nav0-as2017.04.1_1493140053.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2017-04-25 19:07:33)
f325b3be2ebb781f0ba2056351ebd2666abf6d51cac2cdc2d8f9bb397d8638d2

adatbazis-lekerdezes_1527686314.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 43 Kb, 2018-05-30 15:18:34)
3aa5b700fdfe9add2709dff5546fd97f4b1c670a7a4a9b4f38d4bc4e9702334d

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2.szamunyilatkozat_1493619732.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-01 08:22:12)
b543b99c5033062d0821b928201c34f8ba57bf970dc1bf889c156c2e13f68c24

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

19-gerjesportnyilatkozategyeben_148_1493640413.pdf (Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2017-05-01 14:06:53)
9838d60afecf596da68f2544b4b36fa2cb6df3be92bd0ed6c8f371d6ebba7abe

nyilatkozatnincsegyebengedelykot_14_1493640414.pdf (Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2017-05-01 14:06:54)
9838d60afecf596da68f2544b4b36fa2cb6df3be92bd0ed6c8f371d6ebba7abe

nyilatkozatnincsegyebengedelykot_14_1512645887.pdf (Hiánypótlás, 264 Kb, 2017-12-07 12:24:47)
9838d60afecf596da68f2544b4b36fa2cb6df3be92bd0ed6c8f371d6ebba7abe
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Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős
építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység
nem építésiengedély-köteles

ep.eng_hely_1493641450.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2017-05-01 14:24:10) 4c8a7ce4d65918eb83a4cb1934121cdfa420f4e3ec04771e71cb57f642a0c3af

epitesieng.hatarozategyeb_1510295639.zip (Kér. kieg. szerk., 7 Mb, 2017-11-10 07:33:59)
acc4ea82a36618406bc6efab1a34c0edbd7811ef31778c7c83ae939177d2dea6

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja

2-gerjesportkfthaszositasmegall_148_1493640356.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2017-05-01 14:05:56)
08f0ade7ba138077af9e68c28a953aed054fc06c4b1357f5388b8463a7e807cc

hozzajarulonyilatkozatjelzalogjog_1_1493640357.pdf (Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2017-05-01 14:05:57)
54057da0e95561e9a6aea7aacdd696d5dffcfb978e7c6f3d4fa070280b689ca2

klikmegallapodaskiegeszites1_1513598555.pdf (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-12-18 13:02:35)
ae9840e2eafc94f2e0ba2bf38353275684d39fae89b12bcf30554e2a2ddd80cf

hp_klebersbergegyuttmukodesimegal_1512646136.pdf (Hiánypótlás, 12 Mb, 2017-12-07 12:28:56)
9d6da54495926d956b9c1698238685cdedb4e74ea6eb81db5f00bb29d6702d73

2-onkorm.jelzalogjoglemond.12.-o_1513335507.pdf (Kér. kieg. szerk., 244 Kb, 2017-12-15 11:58:27)
b9591a35b98eafedcc41c9316b9f28adb631d93eef8b83d7c79ac00e07dd9bb2

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

hp_15_tulajdonilapcegled2008-2_1512559993.pdf (Hiánypótlás, 1008 Kb, 2017-12-06 12:33:13)
79f4f4d1929ca24a58d7e45634cec467d2ae2d8cc21612c43b478eb9c382e45b

tullap06052017050114002700-60110725_1493641075.jpg (Szerkesztés alatt, 162 Kb, 2017-05-01 14:17:55)
39b61dfb2c5ad27aa93f395659e7ea96f1a2816aaa24ea8009e25f1318935f6d

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

2-onkorm.jelzalogjoglemond.12.-o_14_1493640332.pdf (Szerkesztés alatt, 12 Mb, 2017-05-01 14:05:32)
08f0ade7ba138077af9e68c28a953aed054fc06c4b1357f5388b8463a7e807cc

gerjesportkftjelzalogjognyilatk_148_1493640332.pdf (Szerkesztés alatt, 378 Kb, 2017-05-01 14:05:32)
a33532a3ccd241c1e2db713f7ad1b9f58008a3e633a8f188c40c38512455ad68

hozzajarulonyilatkozatjelzalogjog_1_1493640332.pdf (Szerkesztés alatt, 400 Kb, 2017-05-01 14:05:32)
128df46d0a4d6406f3510e2ac214215ee0b7b96b9ee056212557572ab574c71d

2-onkorm.jelzalogjoglemond.12.-o_1513332791.pdf (Kér. kieg. szerk., 244 Kb, 2017-12-15 11:13:11)
b9591a35b98eafedcc41c9316b9f28adb631d93eef8b83d7c79ac00e07dd9bb2

hp_14_jelzalogjogbejegyzeshozzaja_1512570357.pdf (Hiánypótlás, 378 Kb, 2017-12-06 15:25:57)
a33532a3ccd241c1e2db713f7ad1b9f58008a3e633a8f188c40c38512455ad68

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

4-gerjesportkftkoltsegvetes_1480864_1493640568.pdf (Szerkesztés alatt, 574 Kb, 2017-05-01 14:09:28)
2a5e2b7e14e5e06828d591c15325353da4a3e98f29237cfbcce5566b4369a422

koltsegtervezetsportcsarnokhoz_1462_1493640569.pdf (Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2017-05-01 14:09:29)
029deebfb7eed2a67be29e1304b253c8635bc1604dc23db6ab5d38c51f0d565c

epiteszet_1510295597.zip (Kér. kieg. szerk., 36 Mb, 2017-11-10 07:33:17) 390f39a34f429ddc614bcf1af1d1c988168b6910f59b961cd9b7900354a714fc

tartoszerkezet_1510295600.zip (Kér. kieg. szerk., 19 Mb, 2017-11-10 07:33:20) 98d18fe10361af8f5fe9566fc30767338663a84f3038574b757e1236db4c6d89

epuletgepeszet_1510295616.zip (Kér. kieg. szerk., 36 Mb, 2017-11-10 07:33:36) 92482476de202327d9093431fed56dff9b8443951277059ae0eefe4d854d51c9

cekktetoalaprajznapelemekv1.2_1510295649.zip (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-11-10 07:34:09)
854f9e1635e46732efb1eee5cfd98a36fdbb8e8af7ef5933cf6aaae9dd431b3c

sporttechnologia_1510295661.zip (Kér. kieg. szerk., 2 Mb, 2017-11-10 07:34:21) 8ff05081172b1c76583f18cd8cb193d58cbcf7a2628cbd315a4b23d0f814db00

tuzvedelem_1510295675.zip (Kér. kieg. szerk., 14 Mb, 2017-11-10 07:34:35) 11b9a2acf23cd70894cefd70a03aac5881baa148b46d24b192289751c0f7fc69

uttervek_1510295681.zip (Kér. kieg. szerk., 7 Mb, 2017-11-10 07:34:41) 4f494be673edf2eaf1ee2b72c8c5c571b2c17961105d58645564c60413a5a506

butorok_osszes_11_10_1510299581.xlsx (Kér. kieg. szerk., 23 Kb, 2017-11-10 08:39:41)
ad69fbcdbdc6ee808d99bd5ce129e1cff9298a5a2f19516c849bbe848f327079

gerje_koltsegtervezetsportcsarnokho_1512646362.pdf (Hiánypótlás, 411 Kb, 2017-12-07 12:32:42)
029deebfb7eed2a67be29e1304b253c8635bc1604dc23db6ab5d38c51f0d565c

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

terv-tanulmany_1461660185_1493640854.pdf (Szerkesztés alatt, 1004 Kb, 2017-05-01 14:14:14)
34b6e681280de035131817268d4ce0404aed29ab6b456f66fb569746909f3125

terv-foldszintialaprajz_1461660157_1493640860.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-01 14:14:20)
df7ae96ad5063f7b166d6e6b0b872fc4ec5b8e313f346d51e04268726553edf8

terv-emeletialaprajz_1461660107_1493640870.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-05-01 14:14:30)
ae89ffea7f70c7df86322603398c305e759e07d4f109bc247c5c46ae4413fcf3

uf_kiegeszites_1511801432.xlsx (Kér. kieg. szerk., 9 Kb, 2017-11-27 17:50:32) 9086523fee42997016130924c2dec4775c874aed426408f061b7ee03332593f8

gerje_ho-esfustelvezeteskiviteli_1512641798.pdf (Hiánypótlás, 728 Kb, 2017-12-07 11:16:38)
db07159fba3033c3d88851f15a1afb9d7bb53e718f31cec1d37a90ae41f88593

gerje_sporttechnologia1_1512642714.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-12-07 11:31:54) 0fbbb32f056c381a16088fd05bdce172f959e5dfd89abb81cca61012123e6c79

gerje_sporttechnologia_1512642728.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2017-12-07 11:32:08) 13f2a12c8c24029def489ea5c698a473e5f91793287bb17720b2c587646ff3a2

gerje_sporttechnologia3_1512642739.pdf (Hiánypótlás, 269 Kb, 2017-12-07 11:32:19) 84fa5cc68391fb0a269293f5fe6f91c53f60c7d5976c6a6eeb7d4e15abcf91d3

be/SFPMOD01-09271/2017/MKOSZ

2018-05-31 15:59 44 / 45



koltsegvetesek_1510295737.zip (Kér. kieg. szerk., 12 Mb, 2017-11-10 07:35:37) 65c0f6d8292b75e45c294e1a2e9cc048d680d5d128997ab403fdf882a9a01cf5
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