
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  GERJE SPORT Kereskedelmi 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

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

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

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Cserpes Ildikó +36 70 320 83 04 ildiko.cserpes@gmail.com

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

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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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 Felk. és
versenyeztetés

Pulzus Szabadidőközpont Csőterv Kft. Csőterv Kft. 5 Felkészülés

Várkonyi István Általános Iskola Cegléd Város
Önkormányzatt

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

2 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 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 10 MFt 5 MFt 10 MFt

Állami támogatás 1,2 MFt 0 MFt 300 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 22,496 MFt 0 MFt 40 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 7,658 MFt 28,525 MFt 330 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 1,5 MFt 20 MFt

Összesen 41,354 MFt 35,025 MFt 700 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 21,539 MFt 29,214 MFt 30 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,338 MFt 0,351 MFt 0,35 MFt

Anyagköltség 4,675 MFt 10,998 MFt 5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 20,267 MFt 49,583 MFt 50 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,132 MFt 1,915 MFt 600 MFt

Összesen 47,951 MFt 92,061 MFt 685,35 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2016 2017 2018

Utánpótlásra fordított összeg 5 MFt 19 MFt 23 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,338 MFt 0,351 MFt 0,351 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 9 295 432 Ft 185 909 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

9 570 480 Ft 191 410 Ft Nettó

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

22 354 136 Ft 414 388 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 2018/19-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 szezontól a Gerje Sport Kft indítja a női NBI/A csapatot. Az NBI/A-s
csapathoz kapcsolódó sportszakembereket, edzőket, a Gerje Sport Kft foglalkoztatja. A Gerje Sport Kft együttműködési megállapodást kötött a Ceglédi EKK-val,
melyben az egyesület vállalja, hogy a kötelezően indítandó utánpótlás korosztályokat - egy korosztály kivételével (U11) - edzi, és versenyezteti a Magyar
Bajnokságban. A Gerje Sport Kft. tevékenységének fő profilja a sportszakmai munka (felkészítés, versenyeztetés. Az edzéshelyek állapota sajnos nem megfelelő. A
probléma megoldását az új kosárlabda csarnok megvalósulása fogja jelenteni. A Gerje Sport Kft fontos szerepet tölt be - az MKOSZ stratégiájának megfelelően - a
női NBI/A-s csapat működtetésében és versenyeztetésében (2017:Magyar Bajnokság 3.hely,Magyar Kupa 2. hely,ECW 8 közé jutás), továbbá az UP tömegbázis
növelésében, a kosárlabda sport népszerűsítésében. NBI/A csapatunk ’’VBW CEKK CEGLÉD’’ néven szerepelt a 2017/18-as bajnokságban. U11 csapatunk ’’CEKK’’
megnevezéssel versenyzett, melynek létszáma folyamatosan növekszik. Nemzetközi vonatkozásban együttműködünk a szlovák ’’SBK Samorin’’,és a ’’GTK Gdynia’’
csapatával. 

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

A 2018/2019. évi támogatási időszakban nem tervezünk újabb ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Jelen sportfejlesztési programunkban szereplő elemeket a 2018/2019. évi támogatási időszakban kívánjuk megvalósítani. A ’’Személyi jellegű ráfordítások’’ és az
’’Utánpótlás nevelés ráfordításai’’ - jogcímeken szereplő pályázati elemek többsége várhatóan a bajnoki szezonnal párhuzamosan realizálódik. A ’Tárgyi eszközök
beruházások, felújítások’- nem ingatlan kiadásai nagyban függnek a sportfejlesztési program jóváhagyása, a támogatási igazolások kiállítása, valamint a támogatások
pénzügyi teljesítésének időbeli megvalósulásától. 

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,
tömegbázis növelésben vállalunk szerepet, - együttműködve a Ceglédi EKK-val, ezáltal biztosítva a fejlődés lehetőségét a gyermekeknek. Az utánpótlás nevelésen
belül a sportolói létszám 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. (Az NBIA mérkőzések nézőszáma 400-
800 fő, ECW mérkőzések alkalmával 800-1000 fő) Ha ezt a koncepciót sikerül megvalósítanunk, akkor hosszú távon alapozhatjuk meg 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

2018/19 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)

ügyvezető Felsőfokú Általános 160 12 40 000 Ft 8 400 Ft 580 800 Ft

vezetőedző OKJ
sportszake.

EKHO1 80 10 600 000 Ft 114 000 Ft 7 140 000 Ft

másodedző OKJ
sportszake.

Megbízási 80 10 300 000 Ft 56 700 Ft 3 567 000 Ft

masszőr Középfokú Megbízási 80 12 150 000 Ft 28 350 Ft 2 140 200 Ft

sportmunkatárs Középfokú Egyéb 120 6 94 500 Ft 15 000 Ft 657 000 Ft

spoirtmunkatárs Középfokú Egyéb 120 6 94 500 Ft 15 000 Ft 657 000 Ft

technikai vezető Középfokú EKHO1 80 10 300 000 Ft 57 000 Ft 3 570 000 Ft

720 66 1 579 000 Ft 294 450 Ft 18 312 000 Ft

2018/19 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

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.

vezetőedző Az NBI/A -s csapat működéséhez elengedhetetlen a vezetőedzői feladatok ellátása.Feladata az NB I. A-csoportos bajnokságban szereplő
csapat felkészítése és versenyeztetése.

másodedző Az NBI/A -s csapat működéséhez szükséges a másodedzői feladatok ellátása.Feladata az NB I. A-csoportos bajnokságban szereplő csapat
felkészítése és versenyeztetése.

masszőr NB I. A-csoportos bajnokságokban szereplő játékosok testi regenerálódásának elősegítése, sérüléseinek kezelése.Az NBI/A -s csapat fizikai
állapotának fenntartásához elengedhetetlen a masszőr alkalmazása.

sportmunkatárs Az NBI/A -s csapattal kapcsolatos koordinációs adminisztratív és ügyintézési feladatok ellátása. Személyes és telefonos irodai elérhetőség
biztosítása, iratrendezés, iktatás, postai ügyintézés, pályázati elszámolások készítése.

spoirtmunkatárs Az NBI/A -s csapattal kapcsolatos koordinációs adminisztratív és ügyintézési feladatok ellátása. Személyes és telefonos irodai elérhetőség
biztosítása, iratrendezés, iktatás, postai ügyintézés, pályázati elszámolások készítése.

technikai vezető Az NBI/A csapat mérkőzéseivel kapcsolatos egyeztetések, beleértve mérkőzésidőpontok, utazások, edzésidőpontok, stb. leegyeztetése,
koordinálása. Kapcsolattartás a szakmai stáb és a vezetőség között.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

9 016 568 Ft 92 954 Ft 185 909 Ft 9 295 432 Ft 9 295 432 Ft 18 497 909 Ft 18 590 863 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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2018/19 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

Laptop db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 2 160 000 Ft 320 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bemelegítő mez
(verseny)

db 20 12 000 Ft 240 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Bokarögzítő db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Edzőnadrág db 60 7 000 Ft 420 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Egyensúly félgömb db 5 60 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Hátizsák db 20 8 000 Ft 160 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Jégzselé db 40 1 500 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés jelzőtrikó db 20 3 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Jóga matrac db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kabát db 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kifordítható jelzőtrikó db 20 4 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda db 20 30 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda cipő pár 40 50 000 Ft 2 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kosárlabda
mez/nadrág garn.

szett 40 22 000 Ft 880 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Kulacs db 20 2 000 Ft 40 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Melegítő alsó/felső szett 20 30 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Papucs db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sál db 20 5 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sapka db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sportmelltartó db 80 9 000 Ft 720 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sporttáska db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Sportzokni pár 80 4 000 Ft 320 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Széldzseki db 20 15 000 Ft 300 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Szivacs db 80 1 000 Ft 80 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Térdvédő db 40 25 000 Ft 1 000 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Törölköző db 40 5 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó melegítő db 20 30 000 Ft 600 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Utazó póló db 20 9 000 Ft 180 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Videokamera db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Nyomtató db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Futócipő db 20 40 000 Ft 800 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Gurulós sporttáska db 20 25 000 Ft 500 000 Ft

Honlapfejlesztés Honlapfejlesztés db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Szoftverfejlesztés, szoftverfejlesztés csomag 1 350 000 Ft 350 000 Ft
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Szoftverfejlesztés,
szoftvervásárlás

szoftverfejlesztés csomag 1 350 000 Ft 350 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Denevérpad db 1 285 000 Ft 285 000 Ft

13 385 000 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Laptop Eredményjelző berendezés működtetéséhez, illetve az online statisztika vezetéséhez szükséges.

Táblagép Elektronikus jegyzőkönyv vezetéséhez szükséges.

Bemelegítő mez
(verseny)

Sporttevékenység (versenyeztetés ) gyakorlásához szükséges.

Bokarögzítő Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Edzőnadrág Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Egyensúly
félgömb

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

Hátizsák Idegenbeli mérkőzésekre, edzőtáborokba történő utazáshoz szükséges.

Jégzselé Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

jelzőtrikó Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Jóga matrac Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Kabát Idegenbeli mérkőzésekre, edzőtáborokba történő utazáshoz szükséges.

Kifordítható
jelzőtrikó

Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Kosárlabda Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Kosárlabda cipő Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Kosárlabda
mez/nadrág
garn.

Sporttevékenység (versenyeztetés) gyakorlásához szükséges.

Kulacs Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Melegítő
alsó/felső

Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Papucs Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Sál Idegenbeli mérkőzésekre, edzőtáborokba történő utazáshoz szükséges.

Sapka Idegenbeli mérkőzésekre, edzőtáborokba történő utazáshoz szükséges.

Sportmelltartó Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Sporttáska Idegenbeli mérkőzésekre, edzőtáborokba történő utazáshoz szükséges.

Sportzokni Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Széldzseki Idegenbeli mérkőzésekre, edzőtáborokba történő utazáshoz szükséges.

Szivacs Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges

Térdvédő Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges

Törölköző Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges

Utazó melegítő Idegenbeli mérkőzésekre, edzőtáborokba történő utazáshoz szükséges.

Utazó póló Idegenbeli mérkőzésekre, edzőtáborokba történő utazáshoz szükséges.

Videokamera Mérkőzések, programok felvételének biztosítására szolgál.

Nyomtató Mérkőzések lebonyolításához szükséges.

Futócipő Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges

Gurulós
sporttáska

Idegenbeli mérkőzésekre, edzőtáborokba történő utazáshoz szükséges.

Honlapfejlesztés Jelenlegi honlap elavult ,áttekinthetetlen. Szeretnénk egy újabb modern fejlett honlapot, új logókkal. Az SZRT-nek való megfeleléshez is
szükséges.(Bannerek, stb. megjelenítése)

szoftverfejlesztés Saját adatbázisok kezelése létrehozása a játékosokról, tárgyi eszköznyilvántartásról. támogatói nyilvántartásról, videóelemző program stb. Az
iroda mindennapi működéséhez szükséges szoftverek vásárlása. (MS office, Windows, stb.)

Denevérpad Játékosos gerinc problémáira, a gerinc nyújtására és a sérülések megelőzésére. A játékosok 80% hátfájással küzd.
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2018/19 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)

9 283 366 Ft 95 705 Ft 191 410 Ft 9 570 480 Ft 4 101 634 Ft 13 576 410 Ft 13 672 115 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!

 Előző SFP folytatása?

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

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

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

Nem

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

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

 csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

Jelenlegi szezon
tervadata

U9 0 21 0 0 Nincs

U11 19 14 28 2 Országos

U12 0 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 0 Nincs

U18 0 1 2 0 Országos

U20 0 1 2 0 Országos

U23 0 2 2 0 Országos

U25 0 0 0 0 Nincs

Összesen 19 39 34 2
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő csomag 1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Gyógyszer Gyógyszer csomag 1 200 000 Ft 200 000 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

Táplálék kiegészítő Felkészüléshez és versenyeztetéshez egészséges életmódhoz szeretnénk biztosítani a sportolóinknak.

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

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft) Benchmarktól
eltérés vagy

külföldi
torna/edzőtábor

költség

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 7 300 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 200 000 Ft

Személyszállítási költségek 2 000 000 Ft

Nevezési költségek 1 500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2 000 000 Ft

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

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 7 600 000 Ft

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

Összesen 24 200 000 Ft
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2018/19 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.Utánpótlás korú játékosaink részére, sporttevékenység (versenyeztetés
és felkészítés) gyakorlása céljából szükséges.A sportolók megfelelő felkészülés érdekében biztosítani szeretnénk a szükséges
sporteszközöket, sportfelszereléseket.

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 látták a célt, hogy kipróbálhassák magukat 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.UP korosztály részére
versenyeztetésre való szállítási költségek.

Nevezési költségek Országos és megyei utánpótlás bajnokságban történő versenyeztetéshez szükséges. A pályázott támogatás mértékét indokolja, hogy a
nevezési költségek vonatkozásában egyesületünk hivatásos sportszervezetként nem részesülhet az országos sportági
szakszövetségm90%-os kedvezményében. Ahhoz, hogy minél több játéklehetőséget tudjunk biztosítani játékosaink számára, minél több
versenyt kell számukra biztosítani. Több olyan gyermek is jár edzéseinkre, akiknek csak arra van szüksége, hogy önbizalmat
szerezhessen, hogy versenyhelyzetekbe kerüljenek. Sokan léptek be az elmúlt években is azért Egyesületünkbe, mert látták a célt, hogy
kipróbálhassák magukat éles helyzetben, 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.

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.Tornák, bajnokságok rendezésével kapcsolatos kiadásokat fedezzük.

Verseny- és
játékengedélyek
kiállításának
költségei

Játékosaink versenyengedély kiállítási költségeit fedezzük. 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 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.Csapataink felkészülés és versenyeztetése
szempontjából nélkülözhetetlen a megfelelő létesítmény használata.

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.Versenyünk és edzőtáborunk során a szállás és étkezés költségeit tervezzük ezen a
soron.

A programban
résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai

UP korosztálynak az edzését végző sportszakemberek bére és járulékainak összege. A megfelelő felkészítés csak szakmailag képzett, a
kosárlabdasportban tapasztalatokat szerzett szakemberek bevonásával valósítható meg. A szakemberek juttatásainak költségeit kívánjuk
ezen aljogcímen biztosítani.

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Tétel Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összesen Indoklás  

Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezé
s

Indoklás  

GTK
Gdynia

Korosztály: U11 Létszám: 14-21 fő játékos + 5 fő sportszakember, kísérő Helyszín: Lengyelország Gdynia Időtartam: 4-7 nap Alkalom:1-2
egységár: 290 Ft/km + autópályadíj + sofőr napidíj összköltség: 750.000.-850.000.-Ft

SBK
Samorin

Korosztály: U11 Létszám: 14-21 fő játékos + 5 fő sportszakember, kísérő Helyszín: Szlovákia Somorja Időtartam: 1-4 nap Alkalom: 1-5
egységár: 290 Ft/km + autópályadíj + sofőr napidíj összköltség: 200.000.-350.000.-Ft

Új sor hozzáadása
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Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezé
s

Indoklás  

SBK
Samorin

Korosztály: U11 Létszám: 14-21 fő játékos + 5 fő sportszakember, kísérő Helyszín: Szlovákia Somorja Időtartam: 1-4 nap Alkalom: 1-5
egységár: 200.000. összköltség: 200.000./alkalom

GTK
Gdynia

Korosztály: U11 Létszám: 14-21 fő játékos + 5 fő sportszakember, kísérő Helyszín: Szlovákia Somorja Időtartam: 1-4 nap Alkalom: 1
egységár: 1.300.000. összköltség: 1.300.000./alkalom

Új sor hozzáadása

Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezé
s

Indoklás  

GTK
Gdynia

Korosztály: U11 Létszám: 14-21 fő játékos + 5 fő sportszakember, kísérő Helyszín: Lengyelország Gdynia Időtartam: 4-7 nap Alkalom:1-2
egységár: 4000 EUR összköltség: 1.300.000.-Ft/alkalom

SBK
Samorin

Korosztály: U11 Létszám: 14-21 fő játékos + 5 fő sportszakember, kísérő Helyszín: Szlovákia Somorja Időtartam: 1-4 nap Alkalom: 1-2
egységár: 200.000. összköltség: 200.000./alkalom

Új sor hozzáadása

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Pozíció Végzettség Hónapok száma Bruttó bér Összesen Indoklás  

2018/19 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)

21 716 207 Ft 223 541 Ft 414 388 Ft 22 354 136 Ft 2 483 793 Ft 24 614 388 Ft 24 837 929 Ft
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Általános Képzés

2018/19 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

2018/19 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

2018/19 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

2018/19 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

2018/19 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

2018/19 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 185 909 Ft 185 909 Ft 92 954 Ft 278 863 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

191 410 Ft 191 410 Ft 95 705 Ft 287 115 Ft

Utánpótlás-nevelés 414 388 Ft 447 688 Ft 223 541 Ft 637 929 Ft

Összesen 791 707 Ft  1 203 907 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.A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott
program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés
lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -
Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási
program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A
támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő
megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések
előkészítésében történő közreműködés.

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.A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott
program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés
lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -
Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási
program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A
támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő
megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések
előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-nevelés 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.A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban
- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott
program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés
lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -
Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs
folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában A felhasználási
program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A
támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő
megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések
előkészítésében történő közreműködés.

be/SFP-11271/2018/MKOSZ

2018-04-17 15:25 20 / 31



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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Cegléd, 2018. 04. 17.
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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 elbírálása 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 az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
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. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. 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;

17. 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.

18. 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;

19. 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;

20. 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;

21. 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;

22. 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. 04. 17. Filipowicz Beáta 
ügyvezető 

GERJE SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
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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 és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

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

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

SPORT Kereskedelmi 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 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: ..........

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: ..........

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- 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 tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
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(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

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. 04. 17.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi 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. 04. 17.

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 2018/2019-es 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. 04. 17. Filipowicz Beáta 
ügyvezető 

GERJE SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

be/SFP-11271/2018/MKOSZ

2018-04-17 15:25 27 / 31



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 2018. július 1. - 2019. 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 2018. július 1. és 2019. 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

0 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

2017 3 000
000 Ft

ft Cegléd Város Önkormányzata 0 Ft

2017 8 662
500 Ft

ft Csanak - Lakópark Korlátolt Felelősségű Társaság 30 660 000 Ft

31 830
000 Ft

30 660 000 Ft

Kelt: Cegléd, 2018. 04. 17. Filipowicz Beáta 
ügyvezető 

GERJE SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-06 12:06:25
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Fájlok száma: 1
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2018-04-06 12:07:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0
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Fájlok száma: 1
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
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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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozásokról nyilatkozat (az MKOSZ honlapjáról letölthető)

Kelt: Cegléd, 2018. 04. 17.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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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 9 016 568 Ft 92 954 Ft 185 909 Ft 9 295 432 Ft 9 295 432 Ft 18 497 909 Ft 18 590 863 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 9 283 366 Ft 95 705 Ft 191 410 Ft 9 570 480 Ft 4 101 634 Ft 13 576 410 Ft 13 672 115 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 283 366 Ft 95 705 Ft 191 410 Ft 9 570 480 Ft 4 101 634 Ft 13 576 410 Ft 13 672 115 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

21 716 207 Ft 223 541 Ft 414 388 Ft 22 354 136 Ft 2 483 793 Ft 24 614 388 Ft 24 837 929 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 40 016 141 Ft 412 200 Ft 791 707 Ft 41 220 048 Ft 15 880 859 Ft 56 688 707 Ft 57 100 907 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (9 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat-gerje_1523009227.pdf (Szerkesztés alatt, 402 Kb, 2018-04-06 12:07:07)
adc202af6e772a6fa62a736d6babd673d8da35c108ae66434febc554a0d2a5b2

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)

gerje-alairasicimpeldanyfilipowic_1523007271.pdf (Szerkesztés alatt, 493 Kb, 2018-04-06 11:34:31)
6cd2626f1dae8de6f9b874bdf2e14bb4ff403369e2a1a3361d1dd31d9beaa213

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

scan_20180410_114552_1523353638.pdf (Szerkesztés alatt, 462 Kb, 2018-04-10 11:47:18)
5cd6a73b837442721162f2159d1972e6384c9d747e3dd587836d6059bdc670d8

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozásokról nyilatkozat (az MKOSZ honlapjáról letölthető)

scan_20180410_115024_1523353844.pdf (Szerkesztés alatt, 605 Kb, 2018-04-10 11:50:44)
1b1df332f04acb5b366efd42221a9329bf2050ab1768ba6a9ac21c056ca0da7f

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozatemmitao-gerje_1523009240.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-06 12:07:20)
bb0df0af7068a46f2d05e7e7caa37d4e47fbe53952adbb24cb9f464648a08b56

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

gerjesportkft.cegkivonat2018.03_1523009185.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-06 12:06:25)
bdc7d63dbf53a6469df624e1d45cef00839a225688e7e626cf17db76c723b98e

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

befizetesigazolas_1523971444.pdf (Szerkesztés alatt, 285 Kb, 2018-04-17 15:24:04)
4237ead78e114718d67649f119537b21362af1853f87be514bf1a74696ea0f46

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

gerjenav0-asigazolas2018.03.28_1523009327.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2018-04-06 12:08:47)
fe05903f2768eab66e8270871cebc0c19f44c3c5e8bd48182f25af0f748cfe56

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2-gerje_1523009247.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-06 12:07:27) 3d0988cf8a6f28151ffd46b45b2e5496388111a721c9673d19361bf9d465fc96
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