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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
Gazdálkodási formakód

113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

22772514-2-13

Bankszámlaszám

10918001-00000046-57400006

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

2700

Város

Cegléd

Közterület neve

Madár

Közterület jellege

utca

Házszám

11

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

2700

Város

Cegléd

Közterület neve

Madár

Közterület jellege

utca

Házszám

11

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 53 314 153

Fax

+36 53 314 153

Honlap

www.cekk.hu

E-mail cím

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

Mobiltelefonszám

Filipowicz Beáta

+36 20 429 96 60

E-mail cím
b.filipowicz13@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Gál József Sportcsarnok

Cegléd Város
Önkormányzata

Ceglédi Sportcsarnok Kft

18

Felk. és
versenyeztetés

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi
Szakképző Iskola

Cegléd Város
Önkormányzat

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ

10

Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2010-07-16
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2010-06-23

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

2016-12-20 15:32

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0,2 MFt

0,7 MFt

5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

0 MFt

0 MFt

550 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

0,2 MFt

0,7 MFt

555 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

0,2 MFt

0,2 MFt

11,5 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

5 MFt

Anyagköltség

0 MFt

0 MFt

5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

0 MFt

0 MFt

150 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

10 MFt

Összesen

0,2 MFt

0,2 MFt

181,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

500 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

5 MFt

2016-12-20 15:32
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

12 179 695 Ft

243 594 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

11 411 645 Ft

228 233 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

710 442 472 Ft

14 208 849 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

12 209 661 Ft

244 193 Ft

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2016-12-20 15:32
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Tervezett beruházásunkat két év alatt kívánjuk megvalósítani. Szeretnénk, ha a 2018/2019. évi bajnoki szezonban NBI/A -s csapatunk, utánpótlás korosztályaink és a
kosárlabdázni kívánó gyerekek már saját csarnokunkban tudnák megkezdeni a felkészülést, és edzéseiket, haza tornáikat, mérkőzéseiket ezen csarnokban,
színvonalasan tudnánk megtartani. A tevékenység ütemterve : 2016. július 1.- 2016. szeptember 1.– Felkészülési időszak, eszközbeszerzések 2016. szeptember 1. 2017. április 30. – Bajnoki idény Az építési projektünk ütemterve 2016 október - 2018 június: 1, engedélyes építési terv megalkotása: 2016 Október 2, előkészületi
munkálatok, 2016. Október - December 3, építkezés: 2017. január - 2018. január 4, belső kialakítás, berendezések: 2018. január - június 5, az épület átadása: 2018.
június

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

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

2016-12-20 15:32
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző NBI/A

OKJ
sportszake.

EKHO1

100

9

600 000 Ft

120 000 Ft

6 480 000 Ft

Edző NBI/A

OKJ
sportszake.

EKHO1

100

9

300 000 Ft

60 000 Ft

3 240 000 Ft

Technikai vezető NBI/A

Felsőfokú

EKHO1

80

12

300 000 Ft

60 000 Ft

4 320 000 Ft

Masszőr

Középfokú

EKHO1

80

9

150 000 Ft

30 000 Ft

1 620 000 Ft

Sportmunkatárs

Középfokú

Általános

80

12

150 000 Ft

55 500 Ft

2 466 000 Ft

Ügyvezető

Felsőfokú

Megbízási

80

12

300 000 Ft

81 000 Ft

4 572 000 Ft

Egészségügyi
személyzet, orvos

Felsőfokú

EKHO1

20

9

60 000 Ft

12 000 Ft

648 000 Ft

Informatikus

Felsőfokú

EKHO1

20

9

60 000 Ft

12 000 Ft

648 000 Ft

560

81

1 920 000 Ft

430 500 Ft

23 994 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Edző NBI/A

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

Edző NBI/A

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

Technikai vezető
NBI/A

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

Masszőr

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

Sportmunkatárs

Az NBI/A -s csapattal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

Ügyvezető

A Kft és az NBI/A -s csapat működéséhez, képviseletéhez elengedhetetlen.

Egészségügyi
személyzet, orvos

Az NBI/A -s mérkőzések alkalmával elengedhetetlen orvos alkalmazása.

Informatikus

Az NBI/A -s mérkőzések alkalmával elengedhetetlen orvos alkalmazása.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

11 814 305 Ft

121 797 Ft

243 594 Ft

12 179 695 Ft

2016-12-20 15:32

Önrész (Ft)
12 179 695 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

24 237 594 Ft

24 359 391 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Informatikai eszközök

Videóbíró működéséhez szükséges elektronikus
berendezések

szett

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Informatikai eszközök

Videókamera

db

1

200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai eszközök

Laptop

db

1

300 000
Ft

300 000 Ft

Informatikai eszközök

Mobil eredményjelző

db

1

1 000
000 Ft

1 000 000 Ft

Sporteszközök

Labdatároló

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszközök

Versenykosár gyűrű FIBA szabvány

db

2

50 000 Ft

100 000 Ft

Sporteszközök

Kosárlabda állvány mobil, FIBA palánkkal

db

2

2 500
000 Ft

5 000 000 Ft

Sportfelszerelések

Széldzseki

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelések

Kabát

db

20

20 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelések

Futócipő

pár

20

20 000 Ft

400 000 Ft

Sportfelszerelések

Sapka

db

20

4 000 Ft

80 000 Ft

Informatikai eszközök

Vezeték nélküli síprendszer

szett

1

100 000
Ft

100 000 Ft

Informatikai eszközök

Hangosító berendezés

szett

1

3 000
000 Ft

3 000 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

Klima kabin

db

1

2 500
000 Ft

2 500 000 Ft

Sportegészségügyi
eszközök

szauna

db

1

2 500
000 Ft

2 500 000 Ft

15 960 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Videóbíró működéséhez szükséges elektronikus berendezések

NBI/A-s előírás

Videókamera

NBI/A-s előírás videófelvétel készítése

Laptop

NBI/A-s előírás a mérkőzéseken élő statisztika vezetése.

Mobil eredményjelző

NBI/A-s előírás

Labdatároló

A labdák megfelelő tárolásához szükséges.

Versenykosár gyűrű FIBA szabvány

NBI/A-s előírás

Kosárlabda állvány mobil, FIBA palánkkal

NBI/A-s előírás

Széldzseki

Az NBI/A-s csapat egységes megjelenéséhez szükséges

Kabát

Az NBI/A-s csapat egységes megjelenéséhez szükséges
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Futócipő

Az atlétikai edzésekhez nélkülözhetetlen.

Sapka

Az NBI/A-s csapat egységes megjelenéséhez szükséges

Vezeték nélküli síprendszer

NBI/A-s előírás

Hangosító berendezés

NBI/A-s mérkőzésen csapatok bemutatása, nemzeti himnuszok lejátszása és a komisszár munkáját is segíti.

Klima kabin

A játékosok regenerálódásához szeretnénk használni.

szauna

A játékosok regenerálódásához szeretnénk használni.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

11 069 295 Ft

114 116 Ft

228 233 Ft

11 411 645 Ft

4 890 705 Ft

16 188 233 Ft

16 302 349 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

TEB

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Sportcsarnok építés

2016-09-01

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2018-06-30

U.
f.

É.
k.

2018-06-30

Tervezett beruházási
érték (Ft)

993 604 544 Ft
993 604 544 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Sportcsarnok építés

2700
Cegléd
Dinnyéshalom u.
12, és 14

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma
5714, 5716/8

Indoklás

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

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

689 129 199 Ft

7 104 425 Ft

14 208 849 Ft

710 442 472 Ft

304 475 345
Ft

1 007 813 393 Ft

1 014 917 818 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

0

0

Nincs

U11

25

25

2

Országos

U12

0

0

0

Nincs

U14

0

0

0

Nincs

U16

0

0

0

Nincs

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

25

25

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

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 000 000 Ft

Személyszállítási költségek

3 000 000 Ft

Nevezési költségek

600 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

2 000 000 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

100 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 400 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

13 200 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

11 843 371 Ft

122 097 Ft

244 193 Ft

12 209 661 Ft

1 356 629 Ft

13 444 193 Ft

13 566 290 Ft
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Versenyeztetés
2016/17 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

243 594 Ft

243 594 Ft

121 797 Ft

365 391 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

228 233 Ft

228 233 Ft

114 116 Ft

342 349 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

14 208 849 Ft

14 208 849 Ft

7 104 425 Ft

21 313 274 Ft

Utánpótlás-nevelés

244 193 Ft

244 193 Ft

122 097 Ft

366 290 Ft

Összesen

22 387 304 Ft

22 387 304 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. Az erre
fordított díjat a pályázatban érvényesíteni kívánjuk.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Tárgyi előfinanszírozott
(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. Az erre
fordított díjat a pályázatban érvényesíteni kívánjuk.

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. Az erre
fordított díjat a pályázatban érvényesíteni kívánjuk.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy
a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Cegléd, 2016. 12. 20.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Filipowicz Beáta (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Cegléd, 2016. 12. 20.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!
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Mellékletek
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: 2
Utolsó feltöltés:
2016-11-28 16:23:43
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:
2016-04-25 13:46:08
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-11-30 15:57:28
Feltöltés / Megtekintés

(120 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 14:59:15
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 15
Utolsó feltöltés:
2016-12-04 22:39:32
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-12-04 21:02:05
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-04 16:27:05
Feltöltés / Megtekintés

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

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

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-12-04 16:22:27
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-04 16:21:20
Feltöltés / Megtekintés

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-04 16:27:54
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-04 16:22:44
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2016-12-04 16:23:14
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-12-04 21:43:33
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-04 20:45:06
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Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2016-12-04 16:24:41
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2016-12-04 22:35:10

Kelt: Cegléd, 2016. 12. 20.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0%

Edzőtáborok száma

db

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0%

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

0%

U17

fő

0%

U16

fő

0%

U15

fő

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

11 814 305 Ft

121 797 Ft

243 594 Ft

12 179 695 Ft

12 179 695 Ft

24 237 594 Ft

24 359 391 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

700 198 494 Ft

7 218 541 Ft

14 437 082 Ft

721 854 117 Ft

309 366 050 Ft

1 024 001 626
Ft

1 031 220 167
Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

11 069 295 Ft

114 116 Ft

228 233 Ft

11 411 645 Ft

4 890 705 Ft

16 188 233 Ft

16 302 349 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

689 129 199 Ft

7 104 425 Ft

14 208 849 Ft

710 442 472 Ft

304 475 345 Ft

1 007 813 393
Ft

1 014 917 818
Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

11 843 371 Ft

122 097 Ft

244 193 Ft

12 209 661 Ft

1 356 629 Ft

13 444 193 Ft

13 566 290 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

723 856 169 Ft

7 462 435 Ft

14 924 869 Ft

746 243 473 Ft

322 902 375 Ft

1 061 683 413
Ft

1 069 145 848
Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2016-12-20 15:32

Tárgyi
100 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
120 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (51 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasicimpeldanyfilipowiczbeat_1461584768.pdf (Szerkesztés alatt, 487 Kb, 2016-04-25 13:46:08)
1df751ef1dca1c95c4fd15afb8ac9bed92562b77f1d307d7324fc25252682e19
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
gerjesportkftbeveteliforrasok_1480887310.pdf (Hiánypótlás melléklet, 623 Kb, 2016-12-04 22:35:10)
dd2fc55022e37c2b7d3e9416fd38312f132ea672aa523c7001b507140de434ff
sportcsarnokvarhatobevetelek_1461761879.pdf (Szerkesztés alatt, 840 Kb, 2016-04-27 14:57:59)
2999ceb3487a7df6f97425cfe8877016f6588ab28c7f54a23b02ec9dd0152b61
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
gerjeforrasnyilatkozat0001_1480884213.pdf (Hiánypótlás melléklet, 362 Kb, 2016-12-04 21:43:33)
337c180d6fe0d5a3dd01c3cd7591eff750f06d28a2bfc771da09be3b34e606d6
aberuhazasfinanszirozasitervees_1462027525.pdf (Szerkesztés alatt, 458 Kb, 2016-04-30 16:45:25)
499b1d02ed022176e8cfff41782e67c26acb59744e8148a398c0e8a0eeab018b
6-gerjesportkftberuhazasfinansz_1480878082.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-12-04 20:01:22)
0a4e8f65d101435e3af963f1cdad61153f0e6e9659639e064be4f896afc08443
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
nyilatkozathasznositasimodesvar_1461761821.pdf (Szerkesztés alatt, 634 Kb, 2016-04-27 14:57:01)
52ec212982a7e863ec815ee6ac8290f9b548d8eac634cc10c903668717eda4dd
2-gerjesportkfthaszositasmegall_1480864930.pdf (Hiánypótlás melléklet, 12 Mb, 2016-12-04 16:22:10)
08f0ade7ba138077af9e68c28a953aed054fc06c4b1357f5388b8463a7e807cc
9-gerjesporthasznositaseskihasz_1480865081.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-12-04 16:24:41)
252902f9c77abf233c5e21026f9333779cb57d86984d55270673d14d72f68730
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
gerjesportkftmukodesikoltegekf_1480880706.pdf (Hiánypótlás melléklet, 916 Kb, 2016-12-04 20:45:06)
74aa064442c8d8bb39e6a711119040985c0cf27a704584c099aab6acfeda1821
varhatomukodesiktg-kesfinanszir_1461761530.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-27 14:52:10)
224db509ff628133f2a695e1a3e064c83549b0fca109a9d35bceb9b9a3c84bea
Egyéb dokumentumok
11-gerjesportkftsportszakmaiin_1480884378.pdf (Hiánypótlás melléklet, 335 Kb, 2016-12-04 21:46:18)
bdaacdc13e59c3272f21b06547e591f06ae1b88e0b21c667e2bae06108606f91
11-gerje_sport_kft_gazdasagiindokl_1480887572.pdf (Hiánypótlás melléklet, 882 Kb, 2016-12-04 22:39:32)
98dc866140fa947e5e946bed91470cc150eac81cce7d17f1c7d9a07cbde0540e
7-gerjesportkftonresz_1480865044.pdf (Hiánypótlás melléklet, 57 Kb, 2016-12-04 16:24:04)
a36882e477d3886df97757ea0eb9c10d26e47230f02fac165a2f7e8238a0565e
12-gerjesportkftu11szerzodesek_1480865145.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Mb, 2016-12-04 16:25:45)
38c6fef70c2d7e9c3ecf4571aad059fa784c60f8aef7c41e8e7b9de612d35c42
13-gerjesportkftteajanlatoksp_1480865167.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-12-04 16:26:07)
cb9998db96d6cd4be3a8dca21bfb0e4c57679e45557aded186b003e993a64b99
14-gerjesportkftmkosztagsagiig_1480865172.pdf (Hiánypótlás melléklet, 76 Kb, 2016-12-04 16:26:12)
317a1c86510cf53a37453eeaf49bf65b96cde84a8dd24b1db3c235394108b869
15-gerjesportkftafanyilatkozat_1480865177.pdf (Hiánypótlás melléklet, 584 Kb, 2016-12-04 16:26:17)
d55ff2978a4e425b28224f9127406d3d53f5700a2b78f563b9b50b5f26cf4043
16-gerjesportkftnyilatkozategy_1480865182.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-12-04 16:26:22)
c462413586ee93091b85b2174af781305effe0d2240ff226cb62a5522870e0fe
17-gerjesportkftdeminimisnyila_1480865187.pdf (Hiánypótlás melléklet, 411 Kb, 2016-12-04 16:26:27)
c0dba56f78c27c651178c4711842a342cf04f908d2b957b4652a22a3630c34ca
18-gerjesportnyilatkozatazonres_1480865191.pdf (Hiánypótlás melléklet, 57 Kb, 2016-12-04 16:26:31)
a36882e477d3886df97757ea0eb9c10d26e47230f02fac165a2f7e8238a0565e
gerjesportcsarnokepengedelyjoge_1480876552.pdf (Hiánypótlás melléklet, 655 Kb, 2016-12-04 19:35:52)
d7399ffa6653ed66e1e043123eaea1f0b0ca2756455d38d6a2dfe37e23fbeaa4
gerjesportcsarnokepengedely_1480876615.pdf (Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2016-12-04 19:36:55)
68fef4b81ef9c8819c184d4c49b3166b43828396237354808d3e3c4a501ed453
gerjesportkftuzemeltetesinyilat_1480876958.pdf (Hiánypótlás melléklet, 322 Kb, 2016-12-04 19:42:38)
5e0bfab44f0262c354e99f7d8f11b7a1984b30bc6cb10cd7f798a022da27d151
hangositasarajanlatgerjesportkf_1480877217.jpg (Hiánypótlás melléklet, 231 Kb, 2016-12-04 19:46:57)
db1e4ec9c9580543569b71ef33d5ce434eafc99ec808ff7831d7f70d72591bec
arajanlatkriokabin0001_1480877259.pdf (Hiánypótlás melléklet, 561 Kb, 2016-12-04 19:47:39)
ee89bb62d28492868f55cf17bc6e385b1d1218b40bf9bd600218728ce1b0204b
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
gerjecegkivonat11.24.0001_1480346623.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-11-28 16:23:43)
4c62e04ef0f6d484c53a7a0a1b85d3a660d1066d6147a9d10a95763e2abe0214
gerjecegkivonat2016.04.22._1461584452.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2016-04-25 13:40:52)
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9894633cff57c6cf44d64ef2b930b205104bea1a3761246033a747bc3f2f1e40
(120 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
atutalasibizonylatgerjesportkft_1461848355.pdf (Szerkesztés alatt, 346 Kb, 2016-04-28 14:59:15)
72979b3f6c5b20a96b80b522ed480fb916ad4e249c4e1bc69e0da01c758d1b54
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
onkormanyzat0-asigazolas2016.11.2_1480346786.pdf (Hiánypótlás melléklet, 575 Kb, 2016-11-28 16:26:26)
2a453b548a06a080f2b950cc06e35507848589789d6586353cb80bbd1ff15b6b
gerjenav0-asigazolas_1480517848.pdf (Hiánypótlás melléklet, 518 Kb, 2016-11-30 15:57:28)
bdaa7a95fbb063403a9f3e9aa438cede3d8534a50ed4e14ce9bfccddba9f58eb
gerje0-sig2016.04.27._1461839348.pdf (Szerkesztés alatt, 516 Kb, 2016-04-28 12:29:08)
15f6c3c0fd00a73c436161d84e75ef50e127bc34dead130d653c0c7a8867afc0
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
nyilatkozatnincsegyebengedelykot_1461761106.pdf (Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2016-04-27 14:45:06)
9838d60afecf596da68f2544b4b36fa2cb6df3be92bd0ed6c8f371d6ebba7abe
19-gerjesportnyilatkozategyeben_1480865274.pdf (Hiánypótlás melléklet, 264 Kb, 2016-12-04 16:27:54)
9838d60afecf596da68f2544b4b36fa2cb6df3be92bd0ed6c8f371d6ebba7abe
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
nyilatkozatepitesiengedely_1461761085.pdf (Szerkesztés alatt, 274 Kb, 2016-04-27 14:44:45)
908309c36dd4a8769c1501ef26fedcb54b68cf229c66a4e8578c6c2e4d8544ed
1-gerjesportkftjogerosepitesie_1480864880.pdf (Hiánypótlás melléklet, 40 Mb, 2016-12-04 16:21:20)
002c877ffed93523652d4883c78e3006ce2698e15db062b00f039be95d010ca4
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja
hozzajarulonyilatkozatjelzalogjog_1461756997.pdf (Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2016-04-27 13:36:37)
54057da0e95561e9a6aea7aacdd696d5dffcfb978e7c6f3d4fa070280b689ca2
2-gerjesportkfthaszositasmegall_1480865225.pdf (Hiánypótlás melléklet, 12 Mb, 2016-12-04 16:27:05)
08f0ade7ba138077af9e68c28a953aed054fc06c4b1357f5388b8463a7e807cc
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
tulajdonilapdinnyeshalom12._1461760925.jpg (Szerkesztés alatt, 179 Kb, 2016-04-27 14:42:05)
af83dd672024519d025b0ab41aa059f87ca1aa429975e19f97b5424bf7c6eefd
tulajdonilapdinnyeshalom14.1.o._1461760950.jpg (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2016-04-27 14:42:30)
be036c690a17123dfe1ff16d7f4a5a7876669dda8d2023a85381fafc9a494b09
tulajdonilapdinnyeshalom14.2.o._1461760958.jpg (Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2016-04-27 14:42:38)
5a6a78ce42342af8e853e97ab93eb7eee82676ae0430becb1db37ce18efe4e49
3-gerjesportkfttulajdonilap_1480864947.pdf (Hiánypótlás melléklet, 321 Kb, 2016-12-04 16:22:27)
bb8018e6811667ef27c126a720828ae628fb55fff6db534fc510d26aa56b8f1f
Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
gerjesportkftjelzalogjognyilatk_1480881407.pdf (Hiánypótlás melléklet, 378 Kb, 2016-12-04 20:56:47)
a33532a3ccd241c1e2db713f7ad1b9f58008a3e633a8f188c40c38512455ad68
2-onkorm.jelzalogjoglemond.12.-o_1480881725.pdf (Hiánypótlás melléklet, 12 Mb, 2016-12-04 21:02:05)
08f0ade7ba138077af9e68c28a953aed054fc06c4b1357f5388b8463a7e807cc
hozzajarulonyilatkozatjelzalogjog_1461839593.pdf (Szerkesztés alatt, 400 Kb, 2016-04-28 12:33:13)
128df46d0a4d6406f3510e2ac214215ee0b7b96b9ee056212557572ab574c71d
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
koltsegtervezetsportcsarnokhoz_1462027556.pdf (Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2016-04-30 16:45:56)
029deebfb7eed2a67be29e1304b253c8635bc1604dc23db6ab5d38c51f0d565c
4-gerjesportkftkoltsegvetes_1480864964.pdf (Hiánypótlás melléklet, 574 Kb, 2016-12-04 16:22:44)
2a5e2b7e14e5e06828d591c15325353da4a3e98f29237cfbcce5566b4369a422
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
5-gerjesportkftmuszakileiras_1480864994.pdf (Hiánypótlás melléklet, 30 Mb, 2016-12-04 16:23:14)
823b07bbb213c4c7855f6ff1a44399d0a236bd3aac30d7e4f913f181561297e6
terv-emeletialaprajz_1461660107.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 10:41:47) ae89ffea7f70c7df86322603398c305e759e07d4f109bc247c5c46ae4413fcf3
terv-foldszintialaprajz_1461660157.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-26 10:42:37)
df7ae96ad5063f7b166d6e6b0b872fc4ec5b8e313f346d51e04268726553edf8
terv-tanulmany_1461660185.pdf (Szerkesztés alatt, 1004 Kb, 2016-04-26 10:43:05)
34b6e681280de035131817268d4ce0404aed29ab6b456f66fb569746909f3125
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