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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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:
Amatőr sportszervezet
MKOSZ versenyrendszerében indul-e?

Nem releváns

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

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
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

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

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

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

M obiltelefonszám

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
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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
Önkormányzata

Ceglédi Sportcsrnok Kft

20

Felk. és
versenyeztetés

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi
Szakgimnázium és Szakközépiskola

Cegléd Város
Önkormányzata

Agrárminisztérium

10

Felk. és
versenyeztetés

Pulzus Szabadidőközpont

Csőterv Kft.

Csőterv Kft.

5

Felkészülés

Várkonyi István Általános Iskola

Cegléd Város
Önkormányzat

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 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2017

2018

2019

Önkormányzati támogatás

5 MFt

12 MFt

6 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

300 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0 MFt

58,795 MFt

40 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

614,139 MFt

46,4 MFt

166,04 MFt

Egyéb támogatás

1,5 MFt

3 MFt

600 MFt

Összesen

620,639 MFt

120,195 MFt

1 112,04 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2017

2018

2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

29,214 MFt

19,884 MFt

54 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,351 MFt

0,36 MFt

0,5 MFt

Anyagköltség

10,998 MFt

30,905 MFt

40 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

49,583 MFt

35,654 MFt

40 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1,132 MFt

1,6 MFt

1,8 MFt

Összesen

91,278 MFt

88,403 MFt

136,3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2017

2018

2019

Utánpótlásra fordított összeg

19 MFt

45 MFt

50 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,351 MFt

0,36 MFt

0,4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadá
s

Teljes
támogatás

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

1 729 194 Ft

34 584 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

13 944 453 Ft

278 889 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések
támogatása

0 Ft

0 Ft

Nettó

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

25 689 677 Ft

513 794 Ft

Nettó

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Nettó

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20-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, továbbá az UP tömegbázis növelésében, a kosárlabda sport népszerűsítésében. NBI/A csapatunk ’’VBW
CEKK CEGLÉD’’ néven szerepelt a 2018/19-es 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 2019/2020. évi támogatási időszakban nem tervezünk újabb ingatlan beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Jelen sportfejlesztési programunkban szereplő elemeket a 2019/2020. 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
módonkialakíthatunk egy ideális rendszert, mely lépcsőzetesen épül fel és megfelelően szolgálja a kosárlabda sport fejlődését. A tehetség gondozásban 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
2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

M unkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

ügyvezető

Felsőfokú

EKHO1

40

12

45 000 Ft

8 775 Ft

645 300 Ft

Szakmai igazgató

Felsőfokú

EKHO1

40

8

45 000 Ft

8 775 Ft

430 200 Ft

technikai vezető

Középfokú

EKHO1

40

8

45 000 Ft

8 775 Ft

430 200 Ft

vezetőedző

OKJ
sportszake.

Megbízási

40

8

45 000 Ft

8 775 Ft

430 200 Ft

másodedző

OKJ
sportszake.

Megbízási

40

8

45 000 Ft

8 775 Ft

430 200 Ft

masszőr

OKJ
sportszake.

Megbízási

80

8

45 000 Ft

8 775 Ft

430 200 Ft

sportmunkatárs

Középfokú

Megbízási

40

12

30 000 Ft

5 851 Ft

430 212 Ft

Up edző kiküldetési

OKJ
sportszake.

EKHO1

40

12

5 000 Ft

0 Ft

60 000 Ft

UP technikai vezető
kiküldetési

Középfokú

EKHO1

40

12

5 000 Ft

0 Ft

60 000 Ft

UP sportmunkatárs
kiküldetési

Középfokú

Megbízási

40

12

5 000 Ft

0 Ft

60 000 Ft

440

100

315 000 Ft

58 501 Ft

3 406 512 Ft

2019/20 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. Munkakörhöz kapcsolódóan kiküldetési rendelvényt kívánunk elszámolni!

Szakmai
igazgató

A szakmai igazgató feladata „a szakmai irányvonal megadása”, alatta pedig olyan edzők is segíthetik a munkáját, akiknek lényegében a
mérkőzésekre kell felkészíteni a csapatokat.Az utánpótlásban az ő feladata a tehetségek kiválasztása és a korosztályok szakmai felügyelete.El
kell kezdenünk a tehetségeink kibontakoztatását, és a válogatott játékosok „kitermelését”, ugyanakkor arra is figyelnünk kell, hogy megfelelő
számú gyerek csatlakozzon az utánpótláshoz, és a játékosaink egyéni fejlődése is biztosított legyen.

technikai
vezető

Az NBI/A csapat mérkőzéseivel kapcsolatos egyeztetések, beleértve mérkőzésidőpontok, utazások, edzésidőpontok, stb. leegyeztetése,
koordinálása. Kapcsolattartás a szakmai stáb és a vezetőség között.Munkakörhöz kapcsolódóan kiküldetési rendelvényt kívánunk elszámolni!

vezetőedző

Az NBI/A -s csapat működéséhez elengedhetetlen a vezetőedzői feladatok ellátása.Feladata az NB I. A-csoportos bajnokságban szereplő csapat
felkészítése és versenyeztetése.Munkakörhöz kapcsolódóan kiküldetési rendelvényt kívánunk elszámolni!

másodedző

Az NBI/A -s csapat működéséhez szükséges a másodedzői feladatok ellátása.Feladata az NB I. A-csoportos bajnokságban szereplő csapat
felkészítése és versenyeztetése.Munkakörhöz kapcsolódóan kiküldetési rendelvényt kívánunk elszámolni!

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.Munkakörhöz kapcsolódóan kiküldetési rendelvényt kívánunk elszámolni!

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.Munkakörhöz kapcsolódóan kiküldetési rendelvényt
kívánunk elszámolni!

Up edző
kiküldetési

Azon utánpótlás edzőnk részére, akik nem ceglédi lakosok, a bejárásukat térítenünk kell. A Benchmark előírásának megfelelően a bérhez
számfejtett belföldi kiküldetési rendelvény elszámolása kizárólag személyi jellegű ráfordítások jogcímen fog megtörténni.

UP technikai
vezető
kiküldetési

Az utánpótlás technikai vezető azon idegenbeli mérkőzésre való utazási költségét, amelyeken Ő is megjelenik, tevékenykedik, térítenünk kell. A
Benchmark előírásának megfelelően a bérhez számfejtett belföldi kiküldetési rendelvény elszámolása kizárólag személyi jellegű ráfordítások
jogcímen fog megtörténni.

UP
sportmunkatárs
kiküldetési

Az utánpótlás sportmunkatárs azon idegenbeli mérkőzésre való utazási költségét, amelyeken Ő is megjelenik, tevékenykedik, térítenünk kell. A
Benchmark előírásának megfelelően a bérhez számfejtett belföldi kiküldetési rendelvény elszámolása kizárólag személyi jellegű ráfordítások
jogcímen fog megtörténni.

2019/20 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 677 318 Ft

17 292 Ft

34 584 Ft

1 729 194 Ft

1 729 194 Ft

3 441 096 Ft

3 458 388 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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2019/20 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

M ennyiségi
egység

M ennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kabát

db

3

15 748 Ft

47 244 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kabát

db

25

15 748 Ft

393 700 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Széldzseki

db

3

11 811 Ft

35 433 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Széldzseki

db

25

11 811 Ft

295 275 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sapka

db

25

4 724 Ft

118 100 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó póló

db

25

4 724 Ft

118 100 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó melegítő

db

25

11 811 Ft

295 275 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Dobó segédeszköz
"Gameshot Method"
vagy ezzel egyenértékű

db

1

748 031 Ft

748 031 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép

db

2

125 984 Ft

251 968 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Erőkeret

db

1

314 961 Ft

314 961 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Csiga/keresztcsiga

db

1

236 220 Ft

236 220 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kettlebell

db

15

11 811 Ft

177 165 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Szobakerékpár/
spinning kerékpár

db

1

196 850 Ft

196 850 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Futópad

db

1

1 181 102 Ft

1 181 102 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Ellipszis tréner

db

1

944 882 Ft

944 882 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Evezőgép

db

1

196 850 Ft

196 850 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Gumiszíj

db

15

4 724 Ft

70 860 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Reakciós labda

db

15

2 362 Ft

35 430 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kulacs

db

25

1 575 Ft

39 375 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Taktikai tábla

db

1

8 661 Ft

8 661 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Stopperóra

db

1

7 087 Ft

7 087 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Fitness gumilabda

db

15

4 724 Ft

70 860 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Jóga matrac

db

20

3 937 Ft

78 740 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Elasztikus ellenállás
(öv, szíj)

db

15

19 685 Ft

295 275 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Karizom gépek

db

1

314 961 Ft

314 961 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Mellizom gépek

db

1

314 961 Ft

314 961 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Hátizom gépek

db

1

393 701 Ft

393 701 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Has-derék gépek

db

1

236 220 Ft

236 220 Ft

Honlapfejlesztés

Honlapfejlesztés

db

1

118 110 Ft

118 110 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárlabda cipő*

pár

3

31 496 Ft

94 488 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Melegítő alsó/felső

szett

3

23 622 Ft

70 866 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Edző vagy bemelegítő
póló

db

3

4 724 Ft

14 172 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

SMR henger

db

2

3 937 Ft

7 874 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Zsámoly

db

10

11 811 Ft

118 110 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Labdatároló háló

db

1

1 575 Ft

1 575 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Labdatároló zsák

db

1

2 362 Ft

2 362 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Labdatartó kocsi

db

1

17 323 Ft

17 323 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Labdatároló acélból

db

1

62 992 Ft

62 992 Ft
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380 l-es
Sporteszköz/sportfelszerelés

Labdapumpa

db

1

3 937 Ft

3 937 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kompresszor

db

1

31 496 Ft

31 496 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sport bója

szett

1

7 874 Ft

7 874 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Dynair párna

db

15

11 811 Ft

177 165 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sportgát

db

15

2 362 Ft

35 430 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Koordinációs létra

db

1

11 811 Ft

11 811 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Sparrow bag

db

10

14 173 Ft

141 730 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Háló

db

2

3 150 Ft

6 300 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Medicin labda

db

15

7 874 Ft

118 110 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 8+1 személyes**

db

1

9 448 819 Ft

9 448 819 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Combizom gépek

db

1

393 701 Ft

393 701 Ft

Diagnosztikai eszköz

Orvosi és terápiás
ágyak, masszázságy

db

1

196 850 Ft

196 850 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Edzésheveder

db

10

15 748 Ft

157 480 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Ugrálókötél

db

25

2 362 Ft

59 050 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Mobil eredményjelző

db

1

787 402 Ft

787 402 Ft
19 502 314 Ft
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2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Kabát

3 fő felnőtt részére (UP edző, egyéb felnőtt)

Kabát

25 fő U11 játékos részére Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Széldzseki

3 fő felnőtt részére (UP edző, egyéb felnőtt)

Széldzseki

25 fő U11 játékos részére Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Sapka

25 fő U11 játékos részére Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Utazó póló

25 fő U11 játékos részére Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Utazó melegítő

25 fő U11 játékos részére Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Dobó
segédeszköz
"Gameshot
Method" vagy
ezzel egyenértékű

A dobások gyakorlására, a dobások sikerességére az UP csapatunk részére is nagyon hasznos, és szükséges lenne.

Táblagép

Elektronikus jegyzőkönyv vezetéséhez szükséges.

Erőkeret

A sportolók izomzatának megerősítésére, állóképesség javítására. Az erőkeret segítségével nem csak a test összes izomcsoportját
erősíthetjük, hanem mindezt szabad súlyok felhasználása mellett biztonságosan végezhetjük. Speciális gyakorlat elvégzésére is lehetőséget
nyújt.

Csiga/keresztcsiga

A szabadsúlyos rendszerben működő keresztcsigás megoldás lehetővé teszi hogy a test minden izomcsoportját alaposan megdolgozzuk,
formáljuk. Rendkívül sokoldalú.

Kettlebell

A sportolók izomzatának megerősítésére, állóképesség javítására.

Szobakerékpár/
spinning kerékpár

Izomzat, állóképesség fejlesztésére.

Futópad

Izomzat, állóképesség fejlesztésére.

Ellipszis tréner

Izomzat, állóképesség fejlesztésére.

Evezőgép

Izomzat, állóképesség fejlesztésére.

Gumiszíj

Gumiszíj segítségével könnyen edzhetjük a főbb izomcsoportokat, mindezt egy olyan kicsi sporteszköz segítségével, melyet magukkal is
tudnak vinni a sportolók táborokba, tornákra.

Reakciós labda

A reakció labdát úgy tervezték, hogy kiszámíthatatlan módon pattanjon vissza bármilyen felületről. A reakció labdával történő edzés javítja az
agilitást, a kéz-szem koordinációt és a reakcióidőt. Nagyszerű fejlesztő eszköz.

Kulacs

25 fő U11 játékos részére Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Taktikai tábla

Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Stopperóra

Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Fitness gumilabda

Hátizmok és hasizmok erősítésre. Egyensúlyi gyakorlatok elvégzéséhez. Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához
szükséges.

Jóga matrac

Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Elasztikus
ellenállás (öv, szíj)

Az elasztikus ellenállás öv/szíj segítségével könnyen edzhetjük a főbb izomcsoportokat, mindezt egy olyan kicsi sporteszköz segítségével,
melyet magukkal is tudnak vinni a sportolók táborokba, tornákra.

Karizom gépek

Karizomzat fejlesztésére. A sérült sportolók részére, hogy olyankor se essenek ki a folyamatos terhelés, edzésből. Sporttevékenység
(versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Mellizom gépek

Mellizomzat fejlesztésére. A sérült sportolók részére, hogy olyankor se essenek ki a folyamatos terhelés, edzésből. Sporttevékenység
(versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Hátizom gépek

Hátizomzat fejlesztésére. A sérült sportolók részére, hogy olyankor se essenek ki a folyamatos terhelés, edzésből. Sporttevékenység
(versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Has-derék gépek

Has-derékizomzat fejlesztésére. A sérült sportolók részére, hogy olyankor se essenek ki a folyamatos terhelés, edzésből. Sporttevékenység
(versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Honlapfejlesztés

Jelenlegi honlap fejlesztésére, modernebbé tételére, mobiltelefonra történő kialakítására. Szeretnénk egy fejlettebb honlapot, új disagnnal.
Az SZRT-nek való megfeleléshez is szükséges.(Bannerek, stb. megjelenítése)

Kosárlabda cipő*

3 fő felnőtt részére (UP edző, egyéb felnőtt) Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Melegítő alsó/felső

3 fő felnőtt részére (UP edző, egyéb felnőtt)

Edző vagy
bemelegítő póló

3 fő felnőtt részére (UP edző, egyéb felnőtt)

SMR henger

U11 csapat játékosainak részére Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Zsámoly

U11 csapat játékosainak részére Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.
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Labdatároló háló

A labdák megfelelő tárolásához szükséges. Idegenbeli mérkőzésekre, edzőtáborokba történő utazáshoz szükséges.

Labdatároló zsák

A labdák megfelelő tárolásához szükséges. Idegenbeli mérkőzésekre, edzőtáborokba történő utazáshoz szükséges.

Labdatartó kocsi

A labdák megfelelő tárolásához szükséges.

Labdatároló
acélból 380 l-es

A labdák megfelelő tárolásához szükséges.

Labdapumpa

A labdák megfelelő használhatóságához szükséges.

Kompresszor

A labdák megfelelő használhatóságához szükséges.

Sport bója

A bóják kerülgetésével fejlődik a labda vezetés, mozgáskoordináció, és az egyensúlyérzék is. Remekül segíti a labdavezetés, a technikai
elemek elsajátítását, gyakorlását.

Dynair párna

Az egyensúly párna sima és tüskés formájának köszönhetően változatos edzésre ad lehetőséget. Nagyszerű eszköz egyensúlyunk
koordinálására. A székre helyezve a levegővel telt, domború párna a gerincet folyamatosan helyes testtartásra ösztönzi. Hát és derékfájás
enyhítésére is kitűnő eszközként szolgál. Ajánlott rehabilitációra és terápiákra.

Sportgát

A gát kültéren és beltéren is sokoldalúan használható koordinációs eszköz. A gát könnyen mozgatható. Kiváló edzéssegítő eszköz futáshoz,
labdajátékhoz, segít a mozgáskoordináció fejlesztésében.

Koordinációs létra

Az ügyességi létra egy rendkívül sokoldalú képességfejlesztő eszköz. Nem csak különböző alsó végtegi sérülések elkerülésében vagy
rehabilitációban segít hanem mozgáskultúránkat is fejleszti. A létra egy tökéletes eszköz arra, hogy a láb gyorsaságát, ügyességét,
koordinációját, valamint az egész alsó végtag robbanékonyságát és rugalmasságát csúcsra fejlesszük. Igen hasznos a különböző ugró, futó,
és az alsó végtagot jelentősen igénybe vevő sportot űzők sport specifikus fejlesztésében. A létra ugyanis arra ösztönzi az idegrendszert,
hogy a begyűjtött információk alapján gyorsabb mozgásra késztessen minél több izomcsoportot.

Sparrow bag

Ajánlott program a végtagok izomzatának, izomerőállóképesség-növelésére, a dinamikuserő, izomtónus és koordinációs képességek
fejlesztésére összpontosít úgy, hogy ezen izomcsoportok dinamikus működését támogató törzsizomzat funkcionalitását és az mozgatóizmok
maximális erejét is növeli. Mindemellett a törzs mélyizomzatának stabilizáló funkcióját fejleszti, különös figyelmet biztosítva a farizom,
térdhajlító, és a rotátorköpeny izommunkájának harmonizálására, ami a ritmusérzék és koordinációs képesség fejlesztését eredményezi.

Háló

Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Medicin labda

Sporttevékenység (versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Busz 8+1
személyes**

Utánpótlás játékosok részére.- Idegenbeli mérkőzésekre, edzőtáborokba történő utazáshoz szükséges.

Combizom gépek

Combizomzat fejlesztésére. A sérült sportolók részére, hogy olyankor se essenek ki a folyamatos terhelés, edzésből. Sporttevékenység
(versenyeztetés és felkészítés) gyakorlásához szükséges.

Orvosi és terápiás
ágyak,
masszázságy

A játékosok regenerálódásához szeretnénk használni illetve a sérülések elkerülése érdekében.

Edzésheveder

A saját testsúlyos edzéshez szükséges. Fejleszti az izomzatot, javítja az állóképességet.

Ugrálókötél

A sportolók erősítésére, állóképesség javítására.

Mobil
eredményjelző

UP mérkőzésekre szükséges.

2019/20 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)

13 526 120 Ft

139 445 Ft

278 889 Ft

13 944 453 Ft

5 976 194 Ft

19 781 203 Ft

19 920 648 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 M agyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az
eddig megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!
Előző SFP folytatása?

2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Projektelem
elnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete és
vége (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

2019/20 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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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások/felújítások
2019/20 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Kategória

Beruházás/felújítás megnevezése

M ennyiségi egység

M ennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő 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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Jelen sportfejlesztési program nem tartalmaz ingatlanberuházásra irányuló projektelemet

2021-07-23 11:48

14 / 37

be/SFPMOD03-13271/2019/MKOSZ
Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma
2018/2019

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2019/2020)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2019/2020)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

U9

0

19

20

0

Nincs

U11

0

4

23

2

Országos

U12

0

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

0

Nincs

U18

0

2

0

0

Nincs

U20

0

1

0

0

Nincs

U23

0

2

0

0

Nincs

U25

0

0

0

0

Nincs

Összesen

0

28

43

2
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Jelenlegi
szezon
tervadata
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

M egnevezés

M ennyiségi
egység

M ennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Táplálék kiegészítő

Táplálék kiegészítő

csomag

28

Gyógyszer

Gyógyszer

csomag

28

5 000 Ft

140 000 Ft

Diagnosztikai eszköz

Y Balance Test Kit

db

1

78 740 Ft

78 740 Ft

Diagnosztikai eszköz

Flexibility Tester

db

1

39 370 Ft

39 370 Ft

Diagnosztikai eszköz

Just Jump System

db

1

157 480 Ft

157 480 Ft

Diagnosztikai eszköz

Vertec System

db

1

157 480 Ft

157 480 Ft

18 499 Ft

517 972 Ft

2019/20 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

Manapság sok olyan sportorvos által elfogadott termék van már a piacon, mely edzés közben is fogyasztható, általában ital formájában, ezek
mindenképpen előreviszik a sportolók életét, főleg a fiatalokét, akik esetleg az iskola után mennek a különböző tréningekre, gyakorlásokra és
nincs közben lehetőségük normálisan, kielégítően étkezni.A tökéletes minőségű és mennyiségű táplálkozás csak elméletben lehetséges.

Gyógyszer

Az edzéseken, mérkőzéseken felmerülő sérülések kezeléséhez, fájdalomcsillapításhoz szükséges.

Y Balance Test
Kit

Az egyensúly, más néven „posztális ellenőrzés”, statikusan definiálható, mint a támogatási bázis minimális mozgással való fenntartásának
képessége, és dinamikusan, mint egy feladat végrehajtására való képesség, miközben stabil pozíciót tart. A kaotikus sportkörnyezetben a stabil
pozíció fenntartásának képessége nemcsak a készség sikeres alkalmazásához szükséges, hanem a sérülés valószínűségének csökkentésére
is. Ennek eredményeképpen nagy érdeklődéssel járhat a sportoló dinamikus stabilitásának tesztelése és ellenőrzése, kiemelten a fiatalabb
korosztályú gyermekeknél.

Flexibility
Tester

A módosított ülések és elérési tesztek során használt rugalmassági tesztelő. Lehetővé teszi a kar és a lábhossz változását. A rugalmasság
egységes mérését biztosítja az utánpótlás csapat számára. Jól mérhetővé teszi a gyerekek fejlődését, előrehaladását. Egy olyan korosztálynál,
mint az U11, különösen hasznos, hiszen ebben a korban a gyerekek fizikai fejlődése hónapról-hónapra, hétről hétre észlelhető.

Just Jump
System

A felszerelést sprint és futó tesztekre is használhatjuk, de a leghasznosabb a függőleges ugrások becslésére. U11-es korosztálynál a gyerekek
energetikusságát fontos felhasználni az edzéseken és a mérkőzéseken, és ez az eszköz egy ’’játékos’’ mérésre ad lehetőséget. Az alapok
helyes elsajátításához a fejlődésük figyelése, mérése elengedhetetlen.

Vertec System

Ez a legjobb módja annak, hogy felmérje az ugráshatást és az alsó test robbanóerejét. Ez az egyetlen ilyen jellegű termék, amely a
sportolóknak és az edzőknek egy hatékony, könnyen használható ugrásképzési eszközt kínál. A Vertec arra ösztönöz egy sportolót, hogy
minden kísérletnél magasabbra ugorjon.

2021-07-23 11:48
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2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 396 835 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

517 972 Ft

Személyszállítási költségek

557 274 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

7 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 283 546 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

997 785 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

20 019 976 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

Benchmarktól
eltérés vagy
külföldi
torna/edzőtábor
költség

27 773 395 Ft

2019/20 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.

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

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. Rendszaresen utazunk Somorjára és egy szezonban egy alkalommal Gdynia-i testvércsapatunkhoz.

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.

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség
Tétel
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M ennyiségi egység

M ennyiség

Egységár

Összesen

Indoklás

17 / 37

be/SFPMOD03-13271/2019/MKOSZ
Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
M egnevezés

Indoklás

Külföldi edzőmérkőzések Somorján

Korosztály: U11 Létszám: 20-25 fő játékos + 3 fő sportszakember, kísérő Helyszín: Szlovákia Somorja Időtartam: 1-3
nap Alkalom: 3-7/év egységár: 318 Ft/km + autópályadíj + sofőr napidíj összköltség: 180.000.-300.000.-Ft

Külföldi tornán, vagy edzőtáborban való
részvétel, testvércsapatunknál a GTK-nál

Korosztály: U11 Létszám: 20-25 fő játékos + 5 fő sportszakember, kísérő Helyszín: Lengyelország Gdynia Időtartam: 46 nap Alkalom:1/év egységár: 318 Ft/km + autópályadíj + sofőr napidíj összköltség: 700.000.-900.000.-Ft

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

Indoklás

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

Indoklás

Külföldi
edzőmérkőzések
Somorján

Rendszeresen utazunk Somorjára. Tisztában vagyunk azzal, hogy manapság nem „olcsó játék” a sport. Tudjuk, hogy anyagilag nagyon
megterhelő minden családnak. A sporton keresztül kitágul a világ a gyerekek előtt, sportbarátságok szövődnek. Ez úton is próbáljuk
motíválni a játékosokat a kosárlabda sport megszeretésére. Korosztály: U11. Létszám: 20-25 fő Helyszín: Somorja Időtartam: 1-3 nap
Alkalom: 3-7/év Egységár: 350.000. Összköltség: 350.000./alkalom

Külföldi tornán,
vagy edzőtáborban
való részvétel,
testvércsapatunknál
a GTK-nál

Minden sportoló számára fontos az edzőtáborozás, tornákon való részvétel, ahol napi több órában, intenzívebb gyakorlással készülhet egyegy új szezonra vagy nagyobb sporteseményre. Egy U11-es korosztályú gyermeknek ezek a táborok, edzőmérkőzések kiemelten nagy
élményt jelentenek, és a teljes létszám (20-25) élni szokott a lehetőséggel, hogy elutazhasson Gdyniába. Az edzőtábor és a tornák lényege,
hogy nyugodt környezetben, megfelelő körülmények között a leghatékonyabb módon történjen a fizikai, taktikai és mentális felkészülés!
Tisztában vagyunk azzal, hogy manapság nem „olcsó játék” a sport. Tudjuk, hogy anyagilag nagyon megterhelő minden családnak. A
sporton keresztül kitágul a világ a gyerekek előtt, sportbarátságok szövődnek. Ez úton is próbáljuk motíválni a játékosokat a kosárlabda
sport megszeretésére. Minden szezonban egy akalommal Gdyniaban 4-6 nap időtartamban veszünk részt tornán vagy edzőtáborban,
költségeket a meghívólevél tartalmazza, melynek átlagos összköltsége 4.500 EUR. Az összköltség függ a napok számától és a résztvevők
számától.

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

Végzettség

Hónapok száma

Bruttó bér

Összesen

Indoklás

2019/20 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)

24 918 986 Ft

256 897 Ft

513 794 Ft

25 689 677 Ft

2 854 409 Ft

28 287 189 Ft

28 544 086 Ft
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Általános Képzés
2019/20 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

2019/20 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
2019/20 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

2019/20 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
2019/20 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

2019/20 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
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

M aximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

34 584 Ft

34 584 Ft

17 292 Ft

51 876 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

278 889 Ft

278 889 Ft

139 445 Ft

418 334 Ft

Utánpótlás-nevelés

513 794 Ft

513 794 Ft

256 897 Ft

770 691 Ft

Összesen

827 267 Ft

1 240 900 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési programmal kapcsolatos tervezés, módosítás, hosszabbítás, elszámolásával kapcsolatos feladatok, valamint a
sportfejlesztési program megvalósítása során felmerülő pénzügy-, számviteli és egyéb felmerülő adminisztratív feladatok ellátása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési programmal kapcsolatos tervezés, módosítás, hosszabbítás, elszámolásával kapcsolatos feladatok, valamint a
sportfejlesztési program megvalósítása során felmerülő pénzügy-, számviteli és egyéb felmerülő adminisztratív feladatok ellátása.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési programmal kapcsolatos tervezés, módosítás, hosszabbítás, elszámolásával kapcsolatos feladatok, valamint a
sportfejlesztési program megvalósítása során felmerülő pénzügy-, számviteli és egyéb felmerülő adminisztratív feladatok ellátása.
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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 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, 2021. 07. 23.
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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 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 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 8 napon belül 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, 2021. 07. 23.
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Filipowicz Beáta
ügyvezető
GERJE SPORT Kereskedelmi 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 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 kedvezményezett státuszáról
Alulírott Filipowicz Beáta, 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
☐ 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 biztosításáról 2
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 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző
sze rve ze t (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott
mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) 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. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel
kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is
ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☐ 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. hivatásos sporttevékenység, 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]
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☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4
☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése.5]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6
Alulírott Filipowicz Beáta, 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
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására.
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a
Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési
támogatásként nyújtható.
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak:
Ingatlan címe, helyrajzi
száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei

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]
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott
vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon
átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése.8]
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett 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. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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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, 2021. 07. 23.

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

1 Hivatásos 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, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet
folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
4 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
5 Az állami

támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az
érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az
intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.
6 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
7 Lásd a 3. pont szerint!
8 Lásd 5. lábjegyzet!
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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 AMATŐR 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, 2021. 07. 23.

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).
Hivatásos 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, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Alulírott Filipowicz Beáta (név), mint az GERJE SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2700 Cegléd, Madár utca 11.
adószám: 22772514-2-13) képviseletére jogosult, a 2019/2020-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi
felelősségem tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján, kérem, hogy az alábbiak
figyelembevételével kerüljön elbírálásra a kérelem.

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 – ide nem értve a
támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, 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, 2021. 07. 23.
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Filipowicz Beáta
ügyvezető
GERJE SPORT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2021-07-22 09:53:30
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-17 12:02:34
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:
2021-06-29 11:28:56
Feltöltés / Megtekintés

(5 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:
2021-07-23 11:41:11
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2021-06-29 11:29:17
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2021-06-29 11:29:27
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2021-06-29 11:29:38
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:
2021-06-29 11:29:47
Feltöltés / Megtekintés

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2021-06-29 11:29:55

Kelt: Cegléd, 2021. 07. 23.
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

1 677 318 Ft

17 292 Ft

34 584 Ft

1 729 194 Ft

1 729 194 Ft

3 441 096 Ft

3 458 388 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

13 526 120 Ft

139 445 Ft

278 889 Ft

13 944 453 Ft

5 976 194 Ft

19 781 203 Ft

19 920 648 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

13 526 120 Ft

139 445 Ft

278 889 Ft

13 944 453 Ft

5 976 194 Ft

19 781 203 Ft

19 920 648 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

24 918 986 Ft

256 897 Ft

513 794 Ft

25 689 677 Ft

2 854 409 Ft

28 287 189 Ft

28 544 086 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 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

40 122 424 Ft

413 633 Ft

827 267 Ft

41 363 324 Ft

10 559 797 Ft

51 509 488 Ft

51 923 121 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft

32 / 37

be/SFPMOD03-13271/2019/MKOSZ
Módosítások indokolása
Teljes támogatás változása
Jogcím

Jóváhagyott / jóváhagyott
módosított támogatás

M ódosított támogatás

Különbözet

Személyi jellegű

1 729 194 Ft

1 729 194 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

13 944 453 Ft

13 944 453 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

13 944 453 Ft

13 944 453 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

25 689 677 Ft

25 689 677 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

41 363 324 Ft

41 363 324 Ft

0 Ft

Teljes támogatás változása
Jogcím
Utánpótlás-nevelés

2021-07-23 11:48

M ódosítás indokolása
A programot a megvalósított programelemeknek megfelelően kívánjuk módosítani.
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Módosítások áttekintése
Tételek változása
Jogcím

M ező neve

Tétel neve

Régi ráfordítás

Új ráfordítás

Változás

Gyógyszer (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Táplálék kiegészítő

560 000 Ft

517 972 Ft

-42 028 Ft

Gyógyszer (utánpótlás)

Törölt tétel

Gyógyszer

140 000 Ft

-140 000 Ft

Gyógyszer (utánpótlás)

Törölt tétel

Y Balance Test Kit

78 740 Ft

-78 740 Ft

Gyógyszer (utánpótlás)

Törölt tétel

Flexibility Tester

39 370 Ft

-39 370 Ft

Gyógyszer (utánpótlás)

Törölt tétel

Just Jump System

157 480 Ft

-157 480 Ft

Gyógyszer (utánpótlás)

Törölt tétel

Vertec System

157 480 Ft

-157 480 Ft

Mezők változása
Jogcím

M ező neve

Gyógyszer (utánpótlás)

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Gyógyszer (utánpótlás)

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer (utánpótlás)

Régi érték

Új érték

1 133 070 Ft

517 972 Ft

Táplálék kiegészítő

560 000 Ft

517 972 Ft

Egységár

Táplálék kiegészítő

20 000 Ft

18 499 Ft

Gyógyszer (utánpótlás)

Törölt tétel

Gyógyszer

140 000 Ft

Gyógyszer (utánpótlás)

Törölt tétel

Y Balance Test Kit

78 740 Ft

Gyógyszer (utánpótlás)

Törölt tétel

Flexibility Tester

39 370 Ft

Gyógyszer (utánpótlás)

Törölt tétel

Just Jump System

157 480 Ft

Gyógyszer (utánpótlás)

Törölt tétel

Vertec System

157 480 Ft

Logisztikai (utánpótlás)

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

100 Ft

0 Ft

Nevezés (utánpótlás)

Nevezési költségek

300 000 Ft

0 Ft

Rendezés (utánpótlás)

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

237 480 Ft

7 Ft

Sportszakember (utánpótlás)

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

13 809 420 Ft

20 019 976 Ft

Sporteszköz (utánpótlás)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

6 839 055 Ft

4 396 835 Ft

Sportlétesítmény (utánpótlás)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 757 270 Ft

1 283 546 Ft

Személyszállítás (utánpótlás)

Személyszállítási költségek

1 822 000 Ft

557 274 Ft

Versenyengedély (utánpótlás)

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

375 000 Ft

0 Ft

Versenyeztetés (utánpótlás)

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés költsége

1 500 000 Ft

997 785 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

M ég igényelhető
támogatás

Személyi jellegű ráfordítások

1 729 194 Ft

1 729 194 Ft

1 729 194 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott nem ingatlan)

13 944 453 Ft

13 944 453 Ft

15 070 062 Ft

-1 125 609 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(előfinanszírozott ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
(utófinanszírozott ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal összefüggésben
felmerülő költések

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak
ellátása

25 689 677 Ft

25 689 677 Ft

24 721 005 Ft

968 671 Ft

1 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

41 363 324 Ft

41 363 324 Ft

41 520 261 Ft

-156 938 Ft

1 Ft

Átvezetési táblázat
Átvezetési táblázat
Átvezetés jogcímről

Átvezetés jogcímre

Összeg

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan)

Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása

968 671 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (előfinanszírozott nem ingatlan)

Visszautal

156 938 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (49 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1624958957.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 4 Mb, 2021-06-29 11:29:17)
78f3eab1a3652f202d672ffdf2839d9dbb13a8cf5ac76e356567a2e14da98ea3
afanyilatkozat_1555495255.pdf (Szerkesztés alatt, 866 Kb, 2019-04-17 12:00:55) 89c3fd32621992d45d0d605cb1d658034948750535615428df4169f7a21d97b4
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_1_1555495354.pdf (Szerkesztés alatt, 497 Kb, 2019-04-17 12:02:34)
68f6d748fd54cf3a13f05815b6d60306ddb333516571cabd9d99479fdd027d1a
Egyéb dokumentumok
nyilatkozatintenzitasnovelesre_1624958987.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 4 Mb, 2021-06-29 11:29:47)
97aad5580381faa2b6374531016e55eb0f5182f2846603ce1692531e6a373822
munkakorileiras-masodedzo_1559570093.pdf (Hiánypótlás, 129 Kb, 2019-06-03 15:54:53)
f7c443034c5e017bb5f3caff350c7454f02a9b2ea1e47c9d10c7d8fd8d4713ec
munkakorileiras-masszor_1559570099.pdf (Hiánypótlás, 126 Kb, 2019-06-03 15:54:59)
1ded214a3c554f4be6d2705b36232775d0b006e3f6ad4de5dd381530afb5742b
munkakorileiras-sportmunkatars_1559570105.pdf (Hiánypótlás, 123 Kb, 2019-06-03 15:55:05)
2a517cc82782c47e3839cb68e521b52b2cea9586109f66be8e4f6e3477e1b773
munkakorileiras-szakmaiigazgato_1559570110.pdf (Hiánypótlás, 125 Kb, 2019-06-03 15:55:10)
7a367833159ed5768d5b93ee4e16c5d9b1b6e45a4f5b66985737c5cb151be64b
munkakorileiras-technikaivezeto_1559570117.pdf (Hiánypótlás, 125 Kb, 2019-06-03 15:55:17)
b206cd4265674dd296031fde53855a7240a2acbe3be0f1d71bf5cf4e20bc4c26
munkakorileiras-ugyvezeto_1559570122.pdf (Hiánypótlás, 125 Kb, 2019-06-03 15:55:22)
fd88b18a5d552a4aa724debe38411102d1f1c5007f1a8230bc5ca74c58efc570
munkakorileiras-vezetoedzo_1559570125.pdf (Hiánypótlás, 127 Kb, 2019-06-03 15:55:25)
2f66d72d49bcd6f21f96ebfa1f2b6cbc0f0f065b92b617f0f894be58e453f608
EM M I nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1624958967.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 10 Mb, 2021-06-29 11:29:27)
05bc3dac2893217d59828a045d3955af85c8dae86177ab0640f38c0dcaf64d73
emminyilatkozat_1555495248.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2019-04-17 12:00:48) 85adecbc98c861c5c2d83a6b8309b51ce60e0193595386dfbcb599aa58088fbb
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
gerjesportkft.cegkivonat2021.07.08._1626940410.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 707 Kb, 2021-07-22 09:53:30)
1382ae38f450d6eb033fe07c04a08f42dcf1cd2a28ff0696d7cd2215fc452908
gerjesportkft.cegkivonat2020.05.18_1590050712.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 8 Mb, 2020-05-21 10:45:12)
b91a8aa9fdb2190536722a456229b513f0f95b1c8f58927e536124ed7b72636c
gerjesportkft.cegkivonat2020.12.09_1607523248_1607629378.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 8 Mb, 2020-12-10 20:42:58)
f4e12c669f88a1e965fb9e9adc388da693bb0473f8d2d8ba925cc4c2f4d87205
gerjesportkft.cegkivonat2020.06.26._1593527115.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 3 Mb, 2020-06-30 16:25:15)
dd6628af19cff06bb471c6485c069e84d434f627c6900f3180d166d1268e7f75
gerjesportkft.cegkibonat2019.03_1555076785.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-12 15:46:25)
e882c92f047da08633db6be91772189b89afc76010f30b7f44e3f3869c2fca83
gerjesportkft.cegkivonat2021.06.08._1624957570.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 707 Kb, 2021-06-29 11:06:10)
c0a948f895b6ca4a343762f0818a6246f2468ba93ad7b159dc20ae767e8d3ebb
gerjesportkft.cegkivonathitelesitett2020.04.22._1589460919.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 2 Mb, 2020-05-14 14:55:19)
18e15057288203f63f0468954851d42dcc6130c95a1c4499b17e70265172032f
gerjesportkft.cegkivonat2020.05.18_1589809407.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 8 Mb, 2020-05-18 15:43:27)
b91a8aa9fdb2190536722a456229b513f0f95b1c8f58927e536124ed7b72636c
gerjesportkft.2019.05.24_1559568730.pdf (Hiánypótlás, 4 Mb, 2019-06-03 15:32:10)
f97bcae81c2ac899dc46a1e60e0d1b59bc37899bf4129383cf4a436121ba813b
(5 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFM I rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
kivonat_20190412_046_1590050767.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 136 Kb, 2020-05-21 10:46:07)
915bd52a63731003e65ab37d3bbed308a80787d5adbd79ed9da5612ce0a96b2e
kivonat_20210629_077_1626076164.pdf (Módosítás hiánypótlás, 77 Kb, 2021-07-12 09:49:24)
5159da430d95c7ab8e9b49820024c72f881db5048c30d5c4546873732477b213
scan2021-07-23_114023_1627033271.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 13 Kb, 2021-07-23 11:41:11)
53f204e6e93e693d1c2f4159bf1ecf85d7b62f1b9643a8bb8f2e43d4aa5cb0f6
sfpmod_2_igdij_befizetes_bizonylat_1593529105.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 81 Kb, 2020-06-30 16:58:25)
3f5aa1d2db92158390c46691af6c85bb35a132a7e09585de41c48d4908853453
sfpmod_1_igdij_befizetes_bizonylat_1591083601.pdf (Módosítás beérkezett, 81 Kb, 2020-06-02 09:40:01)
2efe600007b83e6ce29cd04d73aedb03788859723de25f0f9e8514c4c336f5d7
szamlatortenet_036fpin203450015_1607640349.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 41 Kb, 2020-12-10 23:45:49)
53484b86fe6a7a0f7900035f2e3b86b588750aff461e809aea806c1bfc6364d6
45.000-ftigazgatasiszolgaltatasi_1555076746.pdf (Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2019-04-12 15:45:46)
2cf51d9f076a9760c6c8d57918604c7956eeaa190d339efb23114fe1de11c5dd
mkbnetbankar17.500.-2021.06.29_1624958905.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 58 Kb, 2021-06-29 11:28:25)
021f381f7d13ca8af6e1c64e78287f218476c9289b11b5014ca30bb4cfabff86
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kivonat_20190412_046_1589461030.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 136 Kb, 2020-05-14 14:57:10)
915bd52a63731003e65ab37d3bbed308a80787d5adbd79ed9da5612ce0a96b2e
kivonat_20190412_046_1589809460.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 136 Kb, 2020-05-18 15:44:20)
915bd52a63731003e65ab37d3bbed308a80787d5adbd79ed9da5612ce0a96b2e
kivonat_20190412_046_1559568960.pdf (Hiánypótlás, 136 Kb, 2019-06-03 15:36:00)
915bd52a63731003e65ab37d3bbed308a80787d5adbd79ed9da5612ce0a96b2e
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_015_13271_20200511_1589182748.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 77 Kb, 2020-05-11 09:39:08)
57ba913b9777c4c0147cad79ac88bc12fdb362ac8442bcde44c65b0c9c45a227
koztartozasmentesseg2021.06.29._1624951697.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 372 Kb, 2021-06-29 09:28:17)
d24535d9c4806d7cb87612247daed2248ed4ec090f94d36e43651d441b568dfc
koztart_opten_kerelem_036_07271_20201111_1605080844_1607629390.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 77 Kb, 2020-12-10 20:43:10)
5017ce067d5f9979611a848b0d41dfdb562e447fc1d93d3aaac446900eee4db6
koztartozasmentesseg2020.06.24._1593065668.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 372 Kb, 2020-06-25 08:14:28)
4a8d7fe0eb261e6b6bff1913ba88932d8bd4ef401e3e8829c4223eb6627438ec
koztart_opten_kerelem_002_13271_201_1554966505.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2019-04-11 09:08:25)
04a51756ad2af1689b0b65c538c0f974b809ff9e7e14658b2513178bd30a5dc2
koztart_opten_kerelem_036_07271_20201111_1605080844_1607627625_1607674406.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 77 Kb, 2020-12-11 09:13:26)
5017ce067d5f9979611a848b0d41dfdb562e447fc1d93d3aaac446900eee4db6
koztartozasmentesseg2021.06.29._1624958936.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 372 Kb, 2021-06-29 11:28:56)
d24535d9c4806d7cb87612247daed2248ed4ec090f94d36e43651d441b568dfc
koztartozasmentesseg2021.06.29._1624951697.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 372 Kb, 2021-06-29 09:28:17)
d24535d9c4806d7cb87612247daed2248ed4ec090f94d36e43651d441b568dfc
koztart_opten_kerelem_021_13271_20201111_1605081416.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 77 Kb, 2020-11-11 08:56:56)
4c4023b6db1e646006fd4298fe18bef8117e946909bbc3d49d225c4bcc335ba8
koztart_opten_kerelem_015_13271_20200511_1589182748.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 77 Kb, 2020-05-11 09:39:08)
57ba913b9777c4c0147cad79ac88bc12fdb362ac8442bcde44c65b0c9c45a227
gerjenav0-asigazolas2019.05.21_1558693789.pdf (Hiánypótlás, 372 Kb, 2019-05-24 12:29:49)
867110a937113f3621e20a4fca1db056ad88d9736d0d599d9025782641f8ee58
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2_1624958978.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 6 Mb, 2021-06-29 11:29:38)
354d9be35b48d55016b4c202586518b0e330ff363694a607712da5ea69a0f3d0
nyilatkozat2_1555495230.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-17 12:00:30) 918c8c2afbe00ff6b3d81d738eb9f2e08f921be55e7c433a7bc2d5d5682822e5
Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2019_2020_nyilatkozat_onresz_forras_1559652809.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2019-06-04 14:53:29)
a62f9a23ec3a1500f3586bd90ff5616d74ac09a0d6e9eae8719b8db32f4d41c7
onresznyilatkozat_1624958995.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 5 Mb, 2021-06-29 11:29:55)
953f93fa7d43955f0a6b6d19e293d3e0e0b35d634726e7429e2267f13e6573c4
2019_2020_nyilatkozat_onresz_forras_1555498768.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-17 12:59:28)
8411fd6f9a8cdb00660b70fb12d60f1e521f8c098fbdca0087ba3fb667319344
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