
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  CEGLÉDI KÉK CÁPÁK SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  CEGLÉDI KÉK CÁPÁK SPORTEGYESÜLET

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBII

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  18677791-1-13

Bankszámlaszám  11600006-00000000-73315128

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 Önkormányzati támogatás, Tagdíj

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2700  Város  Cegléd

Közterület neve  Alkotmány  Közterület jellege  utca

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2700  Város  Cegléd

Közterület neve  Szolnoki  Közterület jellege  út

Házszám  71  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 951 49 94  Fax  0

Honlap  www.cegledisport.hu  E-mail cím  cegledisport@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Pudics Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 951 49 94  E-mail cím  cegledisport@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Bács Ferenc +36 30 629 51 93 bacsferenc@gmail.com

Miklós Gábor +36 70 630 33 23 gabor.miklos84@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Gál József Sportcsarnok Cegléd Város Önkormányzat Ceglédi Sportcsarnok Kft. 12 Felk. és versenyeztetés

Nagykőrösi Petőfi Sándor Ált. Isk. Ceglédi Tankerületi Központ Ceglédi Tankerületi Központ 6 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1997-09-04

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1997-09-04

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

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

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

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 49,996 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 10,524 MFt 15 MFt 215,061 MFt

Egyéb támogatás 3,321 MFt 3,1 MFt 26,883 MFt

Összesen 13,845 MFt 18,1 MFt 291,94 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 7,134 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 5,941 MFt 6,256 MFt 265,3 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 7,72 MFt 11,442 MFt 19,382 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 13,661 MFt 17,698 MFt 291,816 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 6,07 MFt 8,96 MFt 19,76 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

108 746 429 Ft 2 174 929 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

22 328 921 Ft 446 578 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

A Ceglédi Kék Cápák SE felnőtt és ifi csapata az NB II-ben szerepel, a serdülők, az U13, az U11 és az U9 korosztályok pedig az Országos Gyermek Bajnokságban
versenyeznek. A felnőtt csapatban szinte mindegyik játékos saját nevelésű, míg az ifiknél ez egy kivételével szintén elmondható. Az ifi gárda az NB II déli csoport
bajnoki tabellájának a második felében áll jelenleg, míg a felnőttek versenyben vannak a dobogós helyezésekért. Idén a serdülő csapatunk a bajnoki tabella első
negyedében áll, az U13 korosztály a felsőházba jutás mellett érmes helyekért küzdhet, az U11 korosztály a középsőházba jutott, az U9 korosztályunk pedig szépen
fejlődik. Az U8 csapatunk egyelőre tornákon vesz részt. Mindegyik korosztályba folyamatosan érkeznek új játékosok, igaz a vártnál nagyobb számú a lemorzsolódás a
megfelelő létesítmények hiánya miatt. Cegléden ugyanis nem megfelelőek a létesítmény feltételek. A Ceglédi Gál József Sportcsarnok az egyetlen szabvány verseny
méretű pálya a városban, illetve a következő legnagyobb tornaterem is csak kosárpálya méretű. Van olyan korosztályunk, amely csak akkor „lát” egész 40×20-as
pályát, amikor bajnoki mérkőzés van, mert örülünk, ha fél pályára is bejutunk velük a csarnokba. Az egyesületünk jelenlegi helyzete több részre bontandó. Az
anyagiak szempontjából nem megfelelő, de a játékosállományt tekintve kiváló. Az egyesület vezetői néhány évvel ezelőtt az utánpótlás nevelést tették meg fő
prioritásként és akkor azt a célt tűzték ki, hogy akkor kerüljön fel a csapat az NB II-be, ha azt a saját nevelésű játékosaival érheti el. Ez sikerült és az NB II-ben is
sikeresek a csapataink. Ezek a sikerek vonzzák a gyerekeket és mára már mindegyik korosztályban folyamatos a létszám növekedés. 

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

Jelen sportfejlesztési programban ne kívánunk ingatlan beruházásra irányuló kérelmet benyújtani. 

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

A Ceglédi Kék Cápák SE sportfejlesztési programja a Magyar Kézilabda Szövetség hosszú távú sportfejlesztési stratégiájába teljes mértékben illeszkedik. Mivel a
program során a helyi kézilabda sportéletben korábbi fiatalabb korosztályok újraversenyeztetésével (U12 és Serdülő) kívánja tovább növelni a sportágban résztvevők
számát és ezáltal a kézilabda tömegbázisát. Az U12 és Serdülő korosztály bekapcsolásával az Ceglédi Kék Cápák SE hozzájárulna a Magyar Kézilabda Szövetség
azon törekvéséhez, hogy 2017-ig a regisztrált sportolók számát megduplázza. Jelen program támogatása esetén a jövőben számíthatunk a kézilabdázni vágyó
fiatalok jelentkezésére, mellyel a helyi sportolók száma az elkövetkezendő időszakban - az MKSZ stratégiájával összhangban - nem csak megduplázódna, hanem
megsokszorozódna. A folyamatosan induló csapatok, illetve a már kialakult helyi sportélet továbbá hozzájárulna azon alapvető célhoz, hogy „a bajnokságok
különböző szintjeinek teljes feltöltöttsége” megvalósuljon. Továbbá célunk, hogy a környező települések utánpótlás-korú játékosainak is biztosítsunk kézilabdázási
lehetőséget, mely cél megvalósítása érdekében egy busz megvásárlására is pályáztunk. A Magyar Kézlabda Szövetség utánpótlás-neveléshez kapcsolódó stratégia
céljai közül jelen program az alábbiakhoz kíván sikeresen hozzájárulni: • A jövő eredményes utánpótlás bázisának kialakítása, megalapozása és jelenlegi
létszámának növelése - A program során induló és már meglévő korosztályok támogatása által. • Iskolás korban minél több gyermek bevonása a kézilabdázásba, az
emelt szintű fizikai aktivitásba - Az iskolai testnevelési tanórákon, illetve a nem kötelező tanórai foglalkozásokon a kézilabdát népszerűsítő gyakorlatok előnyben
részesítése. • Kistérségi és regionális versenyrendszer és szakmai bázisok működésének biztosítása, a kistérség versenyrendszerében résztvevő egyesület személyi
és tárgyi feltételeinek javítása, fejlesztése. • Stratégiai cél a junior korosztály létszámának, szakmai erejének megerősítése (19-21 év) - U14 és U12 korcsoportok
edzőtáboroztatása. • A kézilabda népszerűsítése és az üzleti élet bekapcsolódása miatt helyi kupa szervezése környező vendégcsapatok meghívásával. 

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

A program a környezeti fenntarthatósághoz, fenntartható fejlődéshez az alábbi módokon járul hozzá: • A csapatok mérkőzésekre történő utazása lehetőség szerint
szervezetten, busszal történik, így a légszennyezettség mértékét próbáljuk a minimálisra csökkenteni; • Az egyesület alapelve, hogy az adminisztrációs
tevékenységéhez, a dokumentumok elkészítéséhez újrahasznosított papírt használjon, mely összhangban van az Európai Unió által támasztott követelményeknek is;
• A beszerzések során egyesületünk előnyben részesíti a helyi beszállítókat: szükséges sporteszközök, az egyesület működéséhez szükséges irodai eszközök
beszerzésére vonatkozóan; • Projektünk során infrastrukturális, építési jellegű beruházásokat nem tervezünk megvalósítani, így az nem terheli a környezetet. A
projekt társadalmi és gazdasági hatásai: Tapasztalataink szerint egyre inkább romlik a társadalom egészségi állapota. Ezért ajánlott lenne minél kisebb korban
elkezdeni a rendszeres testmozgást. A rendszeres testmozgás, versenyzés megtanítja a fiatalokat arra, hogy eredményt csak kitartó munkával lehet elérni,
megkönnyíti számukra a társadalomba való beilleszkedést. A sport vonzó lehetőségeket kínál a fiatalok számára, illetve a társadalmi integrációra is előnyös hatással
lehet. A kormányzat stratégiai célja, hogy a rendszeres sportolók aránya közelítsen az európai átlag felé. A program végrehajtása során várható kockázatok, és
kockázatkezelési stratégia: A kockázatok negatívan hathatnak a projekt megvalósítására, ezáltal megnehezítheti, hátráltathatja, és végső soron megakadályozhatja a
beruházás megvalósítását. A projektmenedzsment szervezet feladata, hogy felkészüljön azon kockázatokra, melyek befolyással lehetnek a projekt megvalósítására,
és azokra a lehető legrövidebb időn belül reagáljon. A kockázatelemzés során kitérünk a pénzügyi-gazdasági, illetve a társadalmi és környezeti szempontokra.
Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági kockázati tényezők: • A tervezett költségek alul-becslése; • Nem megfelelő erőforrás allokálás; • Saját erő meglétének hiánya; •
Pályázati források el nem nyerése; • A megpályázottnál kisebb összegű támogatás elnyerése; • A támogatások lehívása nem időben történik. A pénzügyi-gazdasági
fenntarthatósági kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűsége kicsi, a projekt megvalósítására gyakorolt hatásuk ugyanakkor nagy. Társadalmi és környezeti
kockázati tényezők: • Lakossági ellenállás; • Kevés gyermek jelentkezik az utánpótlás csapatokhoz.
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 50 40 000 Ft 2 000 000 Ft

Sportfelszerelés kabát db 50 34 000 Ft 1 700 000 Ft

Informatikai
eszközök

Televízió db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai
eszközök

Dvd felvevő lejátszó db 1 100 000
Ft

100 000 Ft

Informatikai
eszközök

Számítógép db 1 250 000
Ft

250 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 40 30 000 Ft 1 200 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő db 1 13 000
000 Ft

13 000 000 Ft

Egyéb Honlapfejlesztés db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Pályatartozék IHF kézilabdakapuk hálóval, ejtőhálóval, lefogatókkal -
Versenycsarnok

szett 1 314 960
Ft

314 960 Ft

Pályatartozék Cserejátékos ülések - Versenycsarnok szett 1 381 000
Ft

381 000 Ft

Sporteszköz Labdafogó hálók - Versenycsarnok szett 1 244 602
Ft

244 602 Ft

Pályatartozék Multifunkcionális eredményjelző db 1 32 365
950 Ft

32 365 950 Ft

Egyéb Sport padló védőrétege - Versenycsarnok db 1 3 378 200
Ft

3 378 200 Ft

Egyéb Le- és feltekercselő berendezés védőburkolathoz db 1 514 554
Ft

514 554 Ft

Egyéb Ragasztó letekercselő és ragasztó a védőréteg
összeillesztéséhez

db 1 196 728
Ft

196 728 Ft

Egyéb Tároló állvány védőburkolathoz szett 1 4 176 959
Ft

4 176 959 Ft

Egyéb Szállító taliga db 3 123 656
Ft

370 968 Ft

Egyéb Kordonoszlopok szett 1 255 003
Ft

255 003 Ft

Egyéb Alumínium fogasállványok szett 1 1 418 241
Ft

1 418 241 Ft

Egyéb Munkaállvány (hidraulikus emelőgép) db 1 5 682 615
Ft

5 682 615 Ft

Egyéb Defibrillátor készülék db 3 494 030
Ft

1 482 090 Ft

Egyéb Seprőgép db 1 1 118 870
Ft

1 118 870 Ft

Egyéb Takarítógép db 1 1 833 429
Ft

1 833 429 Ft

Egyéb Takarítókocsi db 1 381 000
Ft

381 000 Ft

Informatikai
eszközök

Multifunkcionális nyomtató db 1 762 000
Ft

762 000 Ft

Egyéb Mosdók pipere tartozékai csom 1 12 946
444 Ft

12 946 444 Ft

Egyéb Kordonoszlopok szett 1 255 003
Ft

255 003 Ft

Egyéb Alumínium fényhíd db 1 7 620 000
Ft

7 620 000 Ft
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Egyéb Fényhídra szerelt motor db 1 6 096 000
Ft

6 096 000 Ft

Egyéb Fényhídra szerelt lámpák vezérlővel szett 1 2 159 000
Ft

2 159 000 Ft

Egyéb Irodák, tárgyaló, konyha bútorzata és felszerelése szett 1 10 160
000 Ft

10 160 000 Ft

Egyéb Könyöklők büfé előtti részre szett 1 1 270 000
Ft

1 270 000 Ft

Egyéb Asztalok, székek a lenti büféhez és váróhoz szett 1 381 000
Ft

381 000 Ft

Egyéb Légkondícionáló irodákhoz és tárgyalókhoz db 6 254 000
Ft

1 524 000 Ft

Informatikai
eszközök

projektor db 1 508 000
Ft

508 000 Ft

Egyéb Magasnyomású mosó db 1 1 279 144
Ft

1 279 144 Ft

Egyéb Elektromos térelválasztó tűzálló függöny méter 125 52 832 Ft 6 604 000 Ft

Egyéb Ütközés csillapító burkolat nm 100 22 860 Ft 2 286 000 Ft

Egyéb Gyúró pad db 2 114 300
Ft

228 600 Ft

Egyéb Sportegészségügyi eszköz Evercryo automata
hűtőrendszer

db 1 63 500 Ft 63 500 Ft

Sporteszköz Labdafújó kompresszor db 1 67 945 Ft 67 945 Ft

Egyéb Cryo kabin db 1 12 900
127 Ft

12 900 127 Ft

Egyéb Bírói asztal db 1 63 500 Ft 63 500 Ft

Pályatartozék IHF kézilabdakapuk - Munkacsarnok szett 1 314 960
Ft

314 960 Ft

Sporteszköz Labdafogó hálók - Munkacsarnok szett 1 244 602
Ft

244 602 Ft

Pályatartozék Eredményjelző db 1 4 908 550
Ft

4 908 550 Ft

Pályatartozék Cserejátékos ülések - Munkacsarnok db 30 12 700 Ft 381 000 Ft

Pályatartozék Bordásfalak db 18 52 578 Ft 946 404 Ft

Egyéb Sport padló védőrétege - Munkacsarnok db 1 2 921 000
Ft

2 921 000 Ft

Egyéb Orvosi szekrény db 1 139 700
Ft

139 700 Ft

Egyéb Cardioline EKG készülék db 1 499 000
Ft

499 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 59 5 000 Ft 295 000 Ft

Sportfelszerelés papucs pár 50 5 000 Ft 250 000 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 50 25 000 Ft 1 250 000 Ft

152 089 648 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kézilabda cipő A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés.

kabát A sportolók edzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés.

Televízió Az edzéseink, mérkőzéseink későbbi visszanézéséhez szükséges eszköz.

Dvd felvevő lejátszó Az edzéseink, mérkőzéseink későbbi visszanézéséhez szükséges eszköz.

Számítógép Az egyesület adminisztratív feladatainak elvégzéséhez szükséges eszköz.

kézilabda cipő A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés.

Mikrobusz 8+1 fő A ceglédi sportcsarnok várható 1,5-2 éves átépítése miatt az összes csapatunk Cegléden kívül kénytelen edzeni. Ezzel, jármű
nélkül sokkal nagyobb busz bérlési költségünk keletkezne. Ezért idén kiemelten fontos, hogy be tudjunk szerezni egy buszt.

Honlapfejlesztés Az egyesületnek nincs saját honlapja, csak egy városi sport oldalon jelennek meg a híreink, ezért szükséges saját oldal.

IHF kézilabdakapuk hálóval,
ejtőhálóval, lefogatókkal

Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Cserejátékos ülések Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Labdafogó hálók -
Versenycsarnok

Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Multifunkcionális
eredményjelző

Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Sport padló védőrétege Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Le- és feltekercselő
berendezés védőburkolathoz

Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Ragasztó letekercselő és
ragasztó a védőréteg
összeillesztéséhez

Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Tároló állvány
védőburkolathoz

Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Szállító taliga Kézi erővel nehezen szállítható tárgyak biztonságos mozgatására szolgáló eszköz.

Kordonoszlopok Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Alumínium fogasállványok Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Munkaállvány (hidraulikus
emelőgép)

A magasban történő biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges eszköz.

Defibrillátor készülék Életveszély elhárításához szükséges segédeszköz.

Seprőgép A sportcsarnok megfelelő tisztaságához, továbbá a sportpálya felületének megfelelő minőségéhez szükséges eszköz.

Takarítógép A sportcsarnok megfelelő tisztaságához, továbbá a sportpálya felületének megfelelő minőségéhez szükséges eszköz.

Takarítókocsi A sportcsarnok megfelelő tisztaságához, továbbá a sportpálya felületének megfelelő minőségéhez szükséges eszköz.

Multifunkcionális nyomtató Az egyesület adminisztratív feladataihoz szükséges berendezés.

Mosdók pipere tartozékai A sportcsarnok kultúrált vendégfogadásához szükséges tárgyak.

Kordonoszlopok Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Alumínium fényhíd Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Fényhídra szerelt motor Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
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elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Fényhídra szerelt lámpák
vezérlővel

Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Irodák, tárgyaló, konyha
bútorzata és felszerelése

A sportcsarnok többrétű feladatellátáshoz szükséges berendezési tárgyak.

Könyöklők büfé előtti részre Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Asztalok, székek a lenti
büféhez és váróhoz

A sportcsarnokba érkező sportolók, nézők kultúrált elhelyezéséhez szükséges berendezési tárgy.

Légkondícionáló irodákhoz és
tárgyalókhoz

A megfelelő minőségű munkakörnyezet kialakításához szükséges eszköz.

projektor Az edzések, meccsek kielemzéséhez szükséges informatikai eszköz.

Magasnyomású mosó A sportcsarnok megfelelő tisztaságához, továbbá a sportpálya felületének megfelelő minőségéhez szükséges eszköz.

Elektromos térelválasztó
tűzálló függöny

Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Ütközés csillapító burkolat A sérülésveszély elhárításához szükséges burkolat.

Gyúró pad Sportolóink egészségének megőrzéséhez szükséges berendezés.

Sportegészségügyi eszköz
Evercryo automata
hűtőrendszer

Sportolóink egészségének megőrzéséhez szükséges berendezés.

Labdafújó kompresszor Az edzések és a mérkőzések lebonyolításához szükséges eszköz.

Cryo kabin Sportolóink egészségének megőrzéséhez szükséges berendezés.

Bírói asztal A mérkőzések lebonyolításához szükséges berendezési tárgy.

IHF kézilabdakapuk Az edzések és a mérkőzések lebonyolításához szükséges sporteszköz.

Labdafogó hálók -
Munkacsarnok

Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Eredményjelző A mérkőzések során a nézők megfelelő tájékoztatására szolgáló eszköz.

Cserejátékos ülések -
Munkacsarnok

Az épülő, új sportcsarnok akkor válik teljessé, ha azt be is tudjuk rendezni a megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel. Ezért
elengedhetetlen az idei sportfejlesztési programunkban megpályázott sporttechnológiai tétel. A mellékletek között megtalálható a
részletes költségterv erre vonatkozóan.

Bordásfalak Az edzések lebonyolításához szükséges sporteszköz.

Sport padló védőrétege -
Munkacsarnok

A sportpálya állagának megóvásához szükséges védőréteg.

Orvosi szekrény Sportolóink egészségének megőrzéséhez szükséges berendezés.

Cardioline EKG készülék Sportolóink egészségének megőrzéséhez szükséges berendezés.

edzőpóló A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés.

papucs A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés.

gálamelegítő A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés.

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

105 484 036 Ft 1 087 464 Ft 2 174 929 Ft 108 746 429 Ft 46 605 612 Ft 154 264 577 Ft 155 352 041 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kate-
gória

Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-01 13:54:56

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 0 0 0 0

U9 0 0 0 0

U10 2 2 0 0

U11 11 11 0 0

U12 6 6 0 0

U13 14 13 0 0

U14 13 9 0 0

U15 0 0 0 0

serdülő 25 18 0 0

ifjúsági 17 11 0 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 88 70 0 0
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-05-01 13:55:02

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 0 0 - -

U8 0 0 1 0

U9 1 0 1 0

U10 0 0 0 0

U11 1 - 1 0

U12 - 0 0 0

U13 1 - 1 0

U14 - 0 0 0

U15 - - - 0

serdülő 1 0 1 0

ifjúsági 1 0 1 0

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 5 0 6 0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Gál József Sportcsarnok Ifjúsági,
Serdülő

17 800 Ft 24 11 264 4 699 200 Ft

Nagykőrös Petőfi Ált. Isk U11, U13,
U8, U9

12 000 Ft 16 11 176 2 112 000 Ft

Gál József Sportcsarnok -
napközis edzőtábor

Serdülő 17 800 Ft 15 1 15 267 000 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 

2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 14233 SPOLMIN
ROBERTA

EKHO 4 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

SPOLMIN ROBERTA 1993.04.16. C Nem rel. Ifjúsági

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 6 035 011 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 6 384 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 7 078 200 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 4 642 834 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 24 140 045 Ft

2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

21 659 054 Ft 223 289 Ft 446 578 Ft 22 328 921 Ft 2 480 991 Ft 24 586 623 Ft 24 809 912 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 174 929 Ft 2 174 929 Ft 1 087 464 Ft 3 262 393 Ft

Utánpótlás-nevelés 446 578 Ft 446 578 Ft 223 289 Ft 669 867 Ft

Összesen 2 621 507 Ft  3 932 260 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a külső közreműködő.

Utánpótlás-
nevelés

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az
esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a
negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a
támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését
végzi a külső közreműködő.
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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, 2019. 05. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Pudics Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 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, mely
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 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 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.

g. 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;

18. 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.

19. 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;

20. 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;

21. 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, 2019. 05. 28.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Pudics Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó CEGLÉDI KÉK CÁPÁK SPORTEGYESÜLET

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a CEGLÉDI KÉK CÁPÁK

SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve)

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

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

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

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

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

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

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

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

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

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

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(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, 2019. 05. 28.

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

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

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

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Pudics Zsolt (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, 2019. 05. 28.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

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

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

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

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

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 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 Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Cegléd, 2019. 05. 28. Pudics Zsolt 
elnök 

CEGLÉDI KÉK CÁPÁK SPORTEGYESÜLET
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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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
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Mellékletek

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

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

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

(22 500 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Cegléd, 2019. 05. 28.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 3 4 33%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 2 2 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db Ceglédi Gál József
Sportcsarnok

0 1 0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 Ceglédi Gál József
Sportcsarnok

6255 9111 46%

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 0 0%

U18 fő 17 18 6%

U17 fő 25 25 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U8 fő 0 11 0%

U9 fő 13 13 0%

U11 fő 19 19 0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 105 484 036 Ft 1 087 464 Ft 2 174 929 Ft 108 746 429 Ft 46 605 612 Ft 154 264 577
Ft

155 352 041 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

105 484 036 Ft 1 087 464 Ft 2 174 929 Ft 108 746 429 Ft 46 605 612 Ft 154 264 577
Ft

155 352 041 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

21 659 054 Ft 223 289 Ft 446 578 Ft 22 328 921 Ft 2 480 991 Ft 24 586 623 Ft 24 809 912 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

Összesen 127 143 090 Ft 1 310 753 Ft 2 621 507 Ft 131 075 350 Ft 49 086 603 Ft 178 851 200
Ft

180 161 953 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 35 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (21 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

ckcseafanyilatkozat_1524985327.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2018-04-29 09:02:07)
aaa39c651d2a4cc700233956d68f860f823294ef815d72e6397b917631d307c0

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)

2.ckcse_alairasi_cimpeldany_pudics_1524609527.pdf (Szerkesztés alatt, 313 Kb, 2018-04-25 00:38:47)
4e3ef7148000856dec39e4ec04241e1a2c172c63ec55850a099aebe93ea303dc

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berletiszerzodesnagykorosialt.i_1532418763.pdf (Hiánypótlás, 370 Kb, 2018-07-24 09:52:43)
2fa30027a1e9a967c399c6946ecfd5eac5e1cd0bb77cb71ad5b457b2220dadd5

04.berletiszerzodesnagykorosial_1533079920.pdf (Hiánypótlás, 370 Kb, 2018-08-01 01:32:00)
2fa30027a1e9a967c399c6946ecfd5eac5e1cd0bb77cb71ad5b457b2220dadd5

teremberletiszerzodescegledispor_1524985338.pdf (Szerkesztés alatt, 762 Kb, 2018-04-29 09:02:18)
cfab78abf245759405ac94530b0910b101ee51f32bc44872ae6c6e512dc8c871

Egyéb dokumentumok

ckcsesporttechnologiakoltsegterv_1525096537.pdf (Szerkesztés alatt, 376 Kb, 2018-04-30 15:55:37)
5fdda1d72e6d3b827e0f5e9b56133484bca07f9caf8d07781d97525918f2438e

ckcsesporttechnologiakoltsegterv_1525096541.xlsx (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2018-04-30 15:55:41)
768e0f6cfe324ac65c09141b81c3e143242c6af332b55ce73d3ea33dd34e3844

ckcsetulajdonosihozzajarulonyila_1525096544.pdf (Szerkesztés alatt, 449 Kb, 2018-04-30 15:55:44)
30e2738cb08545dd162f325378e0fe0d9fdb1ee5c3b3a921ede4e123d3e852fb

01a.arajanlatok-autobusz_1533079910.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-08-01 01:31:50)
938a4baab4afddae1aa5fb42e09f6748ec029fd06c37c1d9fdcbb9e3852e63bb

01b.sportszakmaiindoklas-busz_1533079910.pdf (Hiánypótlás, 324 Kb, 2018-08-01 01:31:50)
897d6ada2fbb2098f18b2f3957b31741fd5d3194f24eaa5d1fd199cf704d0eca

02.arajanlat-honlap_1533079910.pdf (Hiánypótlás, 104 Kb, 2018-08-01 01:31:50) 3dda9db34451bda95c3b1fd3ddf8cf029cb8d01fb5893dbc14f04c5191883cc6

03a.arajanlat-sporttechnologia_1533079913.pdf (Hiánypótlás, 16 Mb, 2018-08-01 01:31:53)
7df894e86ca2ee54b4ceb13400287b1c43f629e149934a0128beb9238c93f69e

03b.sporttechnologiareszletezesa_1533079913.pdf (Hiánypótlás, 443 Kb, 2018-08-01 01:31:53)
ffeff91b84239a40b4d0248a1511d30b1ecd07dabd0b21c0ef10f47e4d1dfff8

03c.tulajdonilap2241_1533079913.pdf (Hiánypótlás, 433 Kb, 2018-08-01 01:31:53) 80b305fa70dc23604b5cbdd5e79d26cf9151a7cb31726eec920572c94b3a9999

03d.tulajdonilap2017_2_1533079914.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-08-01 01:31:54) e68f03a8cb38567299672a2f9398d1247775f743566a073203f5e58179d418f8

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

ckcseemminyilatkozat_1525097953.pdf (Szerkesztés alatt, 830 Kb, 2018-04-30 16:19:13)
c3f43c3e507ff867482cd6d189a6f686cf7aafa5d06cad45555138656d46086c

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

ckcsetorvenyszekikivonat2018.04._1524473742.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-23 10:55:42)
0990c563423569692bc7eb3f79c9d68ab6044969a4e1c0eda4728a467fa68ba6

(22 500 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ckcseigazgatasidij45000ft_1524985320.pdf (Szerkesztés alatt, 405 Kb, 2018-04-29 09:02:00)
6d79efd361f1cc1744e040e7105c421e08cd37eadfddd3c7452903a6b5044fbc

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

koztart_opten_kerelem_004_06249_201_1558591618.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 133 Kb, 2019-05-23 08:06:58)
183f4ca89e2a82645ffea9a0015d1aa869aa7dd5cf22abcae2a93a8c140417a9

ckcsenav02018.04.20_1524473651.pdf (Szerkesztés alatt, 433 Kb, 2018-04-23 10:54:11)
edc4343564cec805eae52f1e6892cea0b6f198afd32b33fdd7b506cb8320cd03

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

ckcse2.szamunyilatkozat_1524985324.pdf (Szerkesztés alatt, 551 Kb, 2018-04-29 09:02:04)
007e282ebb9aefd8a89508207a690413e431a365605b9831f40a39e857fa23ed
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