
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Cegledi Kosárlabda Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  CKE

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

Gazdálkodási formakód  521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának)

Adószám  18681079-1-13

Bankszámlaszám  11742025-29906273-

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2700  Város  Cegléd

Közterület neve  Rákóczi  Közterület jellege  út

Házszám  33  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2700  Város  Cegléd

Közterület neve  Rákóczi  Közterület jellege  út

Házszám  33  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 53 316 702  Fax  +36 53 316 702

Honlap  http://www.cegledike.atw.hu/ E-mail cím  cegledikosar@invitel.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Lázár László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 386 00 38  E-mail cím  cegledikosar@invitel.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Lázár László +36 70 386 00 38 cegledikosar@invitel.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Ceglédi Városi Sportcsarnok Önkormányzat Ceglédi Sportcsarnok Kft 8 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1998-11-05

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1998-11-05

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 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 0,5 MFt 1 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,3 MFt 0,2 MFt 0,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 11,7 MFt 920 MFt

Egyéb támogatás 0,5 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 0,8 MFt 12,4 MFt 921,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1,2 MFt 1,4 MFt 0,7 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,8 MFt 1,4 MFt 1,4 MFt

Anyagköltség 0,4 MFt 0,6 MFt 0,6 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0,4 MFt 0,7 MFt 0,7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2,6 MFt 3,2 MFt 3,2 MFt

Összesen 5,4 MFt 7,3 MFt 6,6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 1,6 MFt 7,6 MFt 11,3 MFt

Működési költségek (rezsi) 0,6 MFt 1,2 MFt 1,4 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 451 269 Ft 9 025 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

7 507 661 Ft 150 153 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

49 991 137 Ft 999 823 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

814 311 287 Ft 16 286 226 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 10 526 207 Ft 210 524 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 702 981 Ft 14 060 Ft

Közreműködői díj  
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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

A ceglédi Gál József Sportcsarnok méltó helyszíne a ceglédi városi sport életének. Ugyanakkor mára elavult, erősen leromlott állapotban igyekszik kiszolgálni a
sportolni vágyó közönséget és természetesen elsősorban a városi sportegyesületeket, kiemelten is a kosárlabdát. A sportág népszerűségét a több éve
megrendezésre kerülő országos Utcai Kosárlabda Fesztivál ceglédi fordulója is remekül példázza, hiszen évről-évre látogatnak el városunkba a bajnokság keretein
belül. A 2004-2005 bajnoki évadban a bajnokság végén CKE együttese 5. helyen végzett. A 2005-2006-os bajnoki évadban az egyesület edzései, valamint
mérkőzései már a Városi Sportcsarnokban kerültek megrendezésre. A 2007-2008-as bajnoki évadban felnőtt csapatunk veretlenül nyerte meg Jász - Nagykun
Szolnoki megyei bajnokságot. A 2008-2009-es bajnoki idényben a felnőtt szakosztály az NB II. a Keleti csoportjában a harmadik helyen, az Amatőr Magyar Kupa
sorozatban viszont az első helyen végzett. A 2009-2010-es bajnoki évadban a felnőtt szakosztályunk NB II a Keleti csoportjában a dobogó legfelső fokára állhatott,
majd a „FINAL FOUR-ban” a második helyen végzett, jogot szerezve ezzel az NB I /B osztályban történő szereplésre. 2010-2011-es bajnoki évadban NB I / B osztály
Keleti csoportjában a bajnokság összesítésében a 12-helyen végzett a csapatunk.Ebben az évben saját nevelésű U 20 korosztályú csapatunk is elindult, és szerepelt
eredményesen a bajnokságban. A 2011-2012-es bajnoki évadban anyagi problémák miatt „csak” az NBII –es bajnokságban tudott elindulni az egyesületünk. 2013-
2014-es és 2014-2015-ös bajnoki évadban a NBIIes bajnokság keleti csoportjában szerepelt az egyesületünk. Utánpótlás nevelésű játékosaink 2 korcsoportban is
folyamatos szereplői a megyei bajnokságoknak. A 2015-2016 évadban az egyesület felnőtt korosztályú csapata a NB II-es felnőtt férfi bajnokság keleti csoportjában
szerepelt, ahol a harmadik helyen végeztünk. A 2016-2017-es évben további két csapattal szeretnénk az utánpótlás csapataink létszámát növelni. 

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

A ceglédi Gál József Sportcsarnok üzemeltetése - az elavult technológiának köszönhetően - mára fajlagosan nézve igen költségessé vált, ugyanakkor olyan mértékű
a kihasználtsága, amely indokoltá teszi, hogy modern környezetben születhessen újjá Cegléden a városi sportcsarnok. A csarnoknak megfelelőnek kell lennie a
kosárlabda sport minőségi kiszolgálására különös hangsúlyt fektetve az utánpótlás fejlesztésére. Ennek következtében el kívánjuk bontani a jelenlegi csarnokot oly
módon, hogy a környezetbe illeszkedő kontúrja és az épület geometriája megmarad. Ugyanakkor a modern csarnok technológiának köszönhetően magas
színvonalon jön létre helyében az új csarnok, amely megfelel a XXI. század minden fajta követelményének. A közel 9110 m2-es új komplexum egy új csarnokkal
gyarapodik, amely a régi helyén felépülő nagycsarnokkal összenyitható, így akár nemzetközi események lebonyolítására is alkalmas lesz. Az új épületben kapnak
helyet a már említett csarnokok mellett az öltözők, bemelegítő és regenerálódásra alkalmas helyiségek, irodák, orvosi és bírói szobák, a média számára kiállások,
amelyek lehetővé teszik a világszínvonalú közvetítést. Továbbá gondoltunk az egyesületekre is, akik klub szobával fognak gyarapodni. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A beruházást 2016.07.01-gyel kívánjuk elkezdeni. A tervek elkészültét követően tervellenőr fogja átnézni és véleményezni a terveket várhatóan júliusban illetve
augusztus első felében. A kiválasztást követően 2016.09.01-gyel tudjuk megkezdeni a munkát az önrész terhére, mert az a társasági adó felajánlások várhatóan
2016. decemberében fognak megérkezni. A kivitelezést folyamatosan - a pályázó Egyesület nevében - műszaki ellenőr követi nyomon. A beruházás teljes
időtartalmára képeztünk tartalékot is, aminek lényege, hogy az elbontandó csarnok tartalmazhat olyan tételeket, amelyek további költségráfordítást igényelhetnek. A
csarnokba szükséges mobiliakat és sporttechnológiát 2017. júniusában kívánjuk beszerezni. 

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

Programunk összhangban a Szövetség sportágfejlesztési stratégiájával a sportág népszerűsítését, tömegesítését, a minőségi edzői munka fejlesztését tűzte céljául,
mint azt a korábbi fejezetek alátámasztják. Továbbá az MKOSZ-szel összhangban kiemelkedően fontosnak tartjuk a profi játékosok lehetőségeinek javítását. Hiszünk
abban, hogy megfelelő színvonalon elvégzett szakmai munka meghozza gyümölcsét és a klub érdemben szólhat bele a jövőben a bajnoki címért folytatott
küzdelembe. A sportág népszerűsítését a gyerekeknél kell elkezdeni, mivel a gyerekkorban szerzett élmények, tapasztalatok rendkívüli erővel bírnak. Ezért az
eredmények javításával, egyre többen fertőződhetnek meg a kosárlabda sportággal, amelynek köszönhetően élete végéig lelkes szurkoló vagy játékos válhat belőlük,
megteremtve a sportág iránt a szükséges keresletet. A pályázat egyik legfontosabb része az utánpótlás korú játékosok mezeinek vásárlása, valamint a szükséges
sporteszközök, labdák beszerzése, amelyek a minőségi munkavégzéshez elengedhetetlenek. A személyi feltételek megfelelő biztosítása az utánpótlás nevelésben
szintén kardinális kérdés, amely a sportfejlesztési programunk másik pillére. 

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

A sport személyiségformáló ereje egyedülálló. A sportolás során pozitív irányba fejlődhetnek a gyerekek, hiszen az uszodában meg kell tanulniuk szabályok szerint,
egymást tisztelve és elfogadva élni. Ezt a szellemiséget elsajátítva az itt felnevelkedő gyerekek az élet minden területén nagyobb eséllyel állják majd meg a helyüket,
értékes tagjai lesznek közösségüknek. A mindennapos edzések, sportolás hatására egészségi állapotuk, kiegyensúlyozottságuk javul. Olyan káros folyamatok, mint
az elhízás, vagy egészségtelen életmód nem rontja életminőségüket. A program hatására a városban egy egészségesebb, életvidámabb, kiegyensúlyozottabb
generáció nőhet fel, amely mindannyiunk érdeke. A gazdasági hatások közül a klub anyagai lehetőségeinek bővülése, a pluszforrások bevonása. Ez mind
klubszinten, mind pedig a régió szintjén is pozitív gazdasági folyamatokat eredményezhet.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

edző Középfokú Megbízási 30 10 70 000 Ft 18 900 Ft 889 000 Ft

30 10 70 000 Ft 18 900 Ft 889 000 Ft

2016/17 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

edző Felnőtt csapat edzésmunkájához szükséges.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

437 731 Ft 4 513 Ft 9 025 Ft 451 269 Ft 451 269 Ft 898 025 Ft 902 538 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

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Informatikai eszközök számítógép db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Személyszállítási
eszközök

9 személyes busz db 1 10 000 000
Ft

10 000 000 Ft

Egyéb honlap fejlesztés csomag 1 300 000 Ft 300 000 Ft

10 500 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

számítógép A edzésnaplók, mérkőzés jegyzőkönyvek, játékos nyilvántartások és egyéb adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges.

9 személyes busz Csapataink utaztatása költséges. A vonatkozó számításaink alapján az autóbusz vásárlása esetén ez költség összességében
csökkenthető, segítve gazdálkodásunk hosszú távú fenntarthatóságát.

honlap fejlesztés Meglévő honlapunk elavult. Sportszakmai programunk megvalósítása miatt fontos.

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)

7 282 431 Ft 75 077 Ft 150 153 Ft 7 507 661 Ft 3 217 569 Ft 10 650 153 Ft 10 725 230 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

TEB Ceglédi Gál József Sportcsarnok 2016-09-01 2017-05-31 2017-06-30 1 138 872 500 Ft

TEB Ceglédi Gál József Sportcsarnok felújításának és
bővítésének tervezése

2016-07-01 2016-07-30 2016-07-30 32 500 000 Ft

TEB Ceglédi Gál József Sportcsarnok felújításának és
bővítésének tervellenőrzése

2016-07-30 2016-08-15 2016-08-15 3 250 000 Ft

TEB Ceglédi Gál József Sportcsarnok felújításának és
bővítésének műszaki ellenőrzése

2016-09-01 2017-05-31 2017-06-30 22 777 450 Ft

TEB Ceglédi Gál József Sportcsarnok felújításának és
bővítésének kiválasztási eljárásának
lebonyolítása

2016-08-15 2016-08-31 2016-08-31 11 388 725 Ft

1 208 788 675 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Indoklás

Ceglédi Gál József Sportcsarnok 2700
Cegléd
Rákóczi út
33

2017/2. Cegléd országos szinten is kiemelkedő utánpótlás nevelő településnek
számít a magyarországi kosárlabda terén. Ennek ellenére csak
időszakosan tud edzeni hazai pályán, mivel a város több nagy múltú
egyesülete is kénytelen használni az erősen leromlott állapotú
sportcsarnokot. Ez jelentősen akadályozza a Kosárlabda Szakosztály
további fejlődési, kitörési lehetőségeit, ezért elengedhetetlen az új
csarnok építése.

Ceglédi Gál József Sportcsarnok
felújításának és bővítésének
tervezése

2700
Cegléd
Rákóczi út
33

2017/2. Cegléd országos szinten is kiemelkedő utánpótlás nevelő településnek
számít a magyarországi kosárlabda terén. Ennek ellenére csak
időszakosan tud edzeni hazai pályán, mivel a város több nagy múltú
egyesülete is kénytelen használni az erősen leromlott állapotú
sportcsarnokot. Ez jelentősen akadályozza a Kosárlabda Szakosztály
további fejlődési, kitörési lehetőségeit, ezért elengedhetetlen az új
csarnok építése.

Ceglédi Gál József Sportcsarnok
felújításának és bővítésének
tervellenőrzése

2700
Cegléd
Rákóczi út
33

2017/2. Cegléd országos szinten is kiemelkedő utánpótlás nevelő településnek
számít a magyarországi kosárlabda terén. Ennek ellenére csak
időszakosan tud edzeni hazai pályán, mivel a város több nagy múltú
egyesülete is kénytelen használni az erősen leromlott állapotú
sportcsarnokot. Ez jelentősen akadályozza a Kosárlabda Szakosztály
további fejlődési, kitörési lehetőségeit, ezért elengedhetetlen az új
csarnok építése.

Ceglédi Gál József Sportcsarnok
felújításának és bővítésének
műszaki ellenőrzése

2700
Cegléd
Rákóczi út
33

2017/2. Cegléd országos szinten is kiemelkedő utánpótlás nevelő településnek
számít a magyarországi kosárlabda terén. Ennek ellenére csak
időszakosan tud edzeni hazai pályán, mivel a város több nagy múltú
egyesülete is kénytelen használni az erősen leromlott állapotú
sportcsarnokot. Ez jelentősen akadályozza a Kosárlabda Szakosztály
további fejlődési, kitörési lehetőségeit, ezért elengedhetetlen az új
csarnok építése.

Ceglédi Gál József Sportcsarnok
felújításának és bővítésének
kiválasztási eljárásának
lebonyolítása

2700
Cegléd
Rákóczi út
33

2017/2. Cegléd országos szinten is kiemelkedő utánpótlás nevelő településnek
számít a magyarországi kosárlabda terén. Ennek ellenére csak
időszakosan tud edzeni hazai pályán, mivel a város több nagy múltú
egyesülete is kénytelen használni az erősen leromlott állapotú
sportcsarnokot. Ez jelentősen akadályozza a Kosárlabda Szakosztály
további fejlődési, kitörési lehetőségeit, ezért elengedhetetlen az új
csarnok építése.

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

Nem

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

Igen

be/SFPHPM01-07251/2016/MKOSZ

2016-12-20 10:43 7 / 23



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. 48 491 402 Ft 499 911 Ft 999 823 Ft 49 991 137 Ft 21 424 773 Ft 70 915 998 Ft 71 415 909 Ft

Utóf. 789 881 948 Ft 8 143 113 Ft 16 286 226 Ft 814 311 287 Ft 348 990 552
Ft

1 155 158 726 Ft 1 163 301 839 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

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 20 25 1 Megyei

U12 15 12 1 Megyei

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 35 37 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 1 900 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 400 000 Ft

Személyszállítási költségek 2 000 000 Ft

Nevezési költségek 160 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 320 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 600 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 100 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 1 800 000 Ft

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

Összesen 11 380 000 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)

10 210 421 Ft 105 262 Ft 210 524 Ft 10 526 207 Ft 1 169 579 Ft 11 590 524 Ft 11 695 786 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 250 000 Ft

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

360 000 Ft

a pályahitelesítés díja 30 000 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 95 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 25 000 Ft

Összesen 760 000 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)

681 891 Ft 7 030 Ft 14 060 Ft 702 981 Ft 78 109 Ft 774 060 Ft 781 090 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 9 025 Ft 9 025 Ft 4 513 Ft 13 538 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

150 153 Ft 150 153 Ft 75 077 Ft 225 230 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 999 823 Ft 999 823 Ft 499 911 Ft 1 499 734 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 16 286 226 Ft 16 286 226 Ft 8 143 113 Ft 24 429 339 Ft

Utánpótlás-nevelés 210 524 Ft 210 524 Ft 105 262 Ft 315 786 Ft

Versenyeztetés 14 060 Ft 14 060 Ft 7 030 Ft 21 090 Ft

Összesen 26 504 716 Ft  26 504 716 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A
megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a
hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és
pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának
elkészítését is.

Tárgyi előfinanszírozott
(ingatlan)

A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A
megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a
hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és
pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának
elkészítését is.

Tárgyi utófinanszírozott A sportfejlesztési program elkészítése és megvalósítása során az egyesület egy külső közreműködőt kíván igénybe venni. A
megbízott cég vállalja a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázati dokumentáció összeállítását, szükség esetén a
hiánypótlással kapcsolatos dokumentáció elkészítését, a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását, az előrehaladás és
pénzügyi jelentések elkészítését, az esetleges változás bejelentési, programmódosítási változások dokumentációjának
elkészítését is.

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

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

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)

(130 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

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

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

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

Az elvi építési 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

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

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

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
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Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

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

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 1 2 100%

Edzőtáborok száma db 1 2 100%

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%

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

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 437 731 Ft 4 513 Ft 9 025 Ft 451 269 Ft 451 269 Ft 898 025 Ft 902 538 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 845 655 782 Ft 8 718 101 Ft 17 436 202 Ft 871 810 084 Ft 373 632 893 Ft 1 236 724 877
Ft

1 245 442 978
Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

7 282 431 Ft 75 077 Ft 150 153 Ft 7 507 661 Ft 3 217 569 Ft 10 650 153 Ft 10 725 230 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

48 491 402 Ft 499 911 Ft 999 823 Ft 49 991 137 Ft 21 424 773 Ft 70 915 998 Ft 71 415 909 Ft

- ebből utófinanszírozott 789 881 948 Ft 8 143 113 Ft 16 286 226 Ft 814 311 287 Ft 348 990 552 Ft 1 155 158 726
Ft

1 163 301 839
Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

10 210 421 Ft 105 262 Ft 210 524 Ft 10 526 207 Ft 1 169 579 Ft 11 590 524 Ft 11 695 786 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 681 891 Ft 7 030 Ft 14 060 Ft 702 981 Ft 78 109 Ft 774 060 Ft 781 090 Ft

Összesen 856 985 825 Ft 8 834 905 Ft 17 669 811 Ft 883 490 542 Ft 375 331 850 Ft 1 249 987 486
Ft

1 258 822 391
Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 100 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 130 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (53 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)

cegledalairas_1430333191_1461845900.pdf (Szerkesztés alatt, 222 Kb, 2016-04-28 14:18:20)
bc092a73e6531aa012df01621c55876a116d2f2ebe92f8122c4a55833d86e361

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

cke-fejlesztes_1461863054.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-04-28 19:04:14) a7c2dd88546b494129488ed912c803f2ea50fed0f370f2981b28f2d3786bc0ee

cegledi_kosarlabda_egyesulet_bevete_1476689882.pdf (Hiánypótlás melléklet, 368 Kb, 2016-10-17 09:38:02)
9df99f642929657f04c114a6d76cd102331467251ef45100b780715f6b3f2fb4

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

cke-fejlesztes_1461863037.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-04-28 19:03:57) a7c2dd88546b494129488ed912c803f2ea50fed0f370f2981b28f2d3786bc0ee

cegledi_kosarlabda_egyesulet_beruha_1476689846.pdf (Hiánypótlás melléklet, 135 Kb, 2016-10-17 09:37:26)
0ed35ec7f46b4934d1247af166fe8ea676879c627b2aac7df2c8fe7fdb1a76eb

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

cke-fejlesztes_1461863049.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-04-28 19:04:09) a7c2dd88546b494129488ed912c803f2ea50fed0f370f2981b28f2d3786bc0ee

cegledi_kosarlabda_egyesulet_haszno_1476689868.pdf (Hiánypótlás melléklet, 243 Kb, 2016-10-17 09:37:48)
afc45733767df72ac6fb0e9ed15fc20376ceedeaf8052e135a741144e738b761

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

cke-fejlesztes_1461863042.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-04-28 19:04:02) a7c2dd88546b494129488ed912c803f2ea50fed0f370f2981b28f2d3786bc0ee

cegledi_kosarlabda_egyesulet_mukode_1476690037.pdf (Hiánypótlás melléklet, 561 Kb, 2016-10-17 09:40:37)
3eed72c0977b40fecaa06ffdbe6a2dac4b248a77e48bf8ebcef0e05b6d35ac70

Egyéb dokumentumok

ckenyilatkozat_birkozo_csarnokrol_1476974176.pdf (Hiánypótlás melléklet, 334 Kb, 2016-10-20 16:36:16)
08d3d5c2492a0ccc39a41f64a8fc94dabeed308b48faaf60f98d81da68e7b4e5

ckenyilatkozatupszakmaielorehal_1476974184.pdf (Hiánypótlás melléklet, 736 Kb, 2016-10-20 16:36:24)
4da59c801dcb4703bf648484338dbe5b5a36f89efc2698c6ae932f38c189b1ec

ckenyilatkozatcsarnokpadlofelul_1476974196.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2016-10-20 16:36:36)
2a8b1084271695d1bc84fc0d4f7676185b58266f0ac5470212fbd3a069307768

cke_hp_onresz_igazolas1_1476689530.pdf (Hiánypótlás melléklet, 491 Kb, 2016-10-17 09:32:10)
3696a19bad8d2707bcd276c5b9fef87ae468b86d91551e3ff680f75ad8df6fb4

cke_hp_onresz_igazolas2_1476689536.pdf (Hiánypótlás melléklet, 515 Kb, 2016-10-17 09:32:16)
e2b4bdfc02aebcc906f01b0b0461a62ec00fde86bb953707f622a40334ebf1c7

cke_onkormanyzati_nyilatkozat_birko_1476689618.pdf (Hiánypótlás melléklet, 454 Kb, 2016-10-17 09:33:38)
77f9eea8ed9d883e6ad856209512dca94851bbd24dcbe140b8e070aa5fb3134e

cke_hparajanlattervezes_1476689934.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2016-10-17 09:38:54)
b448a585976e22c2028d2166733eb00b225f195430a983cf253ca2bec974dbeb

cke_hparajanlatmuszakiellenorzes_1476689965.pdf (Hiánypótlás melléklet, 95 Kb, 2016-10-17 09:39:25)
72da9bb7c77359a3d65dc7332a42c61d89399eb6937d701cfbb0e7382396a1e3

cke_hparajanlatkozbeszerzes_1476689981.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2016-10-17 09:39:41)
4d8ec8d4624941aec7b46ce48038cd46223b7618911fae2b6edd60936cb63e16

cke_onkormanyzati_nyilatkozat_birko_1476690375.pdf (Hiánypótlás melléklet, 777 Kb, 2016-10-17 09:46:15)
d43ea71288dc4204f39977eed52f953c1a814e8687a3bea232b04101fe7dd081

ckehparajanlattervellenorifelad_1476710640.pdf (Hiánypótlás melléklet, 240 Kb, 2016-10-17 15:24:00)
46bcc6a7a741e63e2753cb99b31684140ed005659c5a6c5b950cd8fe9974548d

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

cegledkivonat_1461845822.pdf (Szerkesztés alatt, 403 Kb, 2016-04-28 14:17:02) 8c618a631b03fc5035961bc46596264f3e70a18e99536af908e11aa66b2932e5

(130 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

cegledigazgatasidij_1462184792.pdf (Szerkesztés alatt, 224 Kb, 2016-05-02 12:26:32)
6bbb986acfd4f0c81e6742aa1fb971c7a0bc5c92469b7e6f702a4af741f75ad1

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

cke_nav0_1461863325.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-28 19:08:45) a0f5ac9991c8228a1e6dec0c64f30c4637d4bd87444ead6b16a1aa564568aa12

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

cke_nyilatkozat_engedelykoteles_tev_1461862907.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2016-04-28 19:01:47)
9ee69f286df1b4371e8dfa8653aebb843136cfcd83a220d8de5998d126016b7a

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

cke-fejlesztes_1461863019.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-04-28 19:03:39) a7c2dd88546b494129488ed912c803f2ea50fed0f370f2981b28f2d3786bc0ee

cke_hp_epitesi_engedely_1476689058.pdf (Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, 2016-10-17 09:24:18)
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64801c910f41342f8489e19a024ac421e5c68a2b166219cf9bfc739248c19e90

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

cke-fejlesztes_1461863013.pdf (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2016-04-28 19:03:33) a7c2dd88546b494129488ed912c803f2ea50fed0f370f2981b28f2d3786bc0ee

ckehptulajdonilap_1476689097.pdf (Hiánypótlás melléklet, 995 Kb, 2016-10-17 09:24:57)
b33bce2c8a40b43fe774077933cfb23fb9e1bf4e7014979756bda0c2b67b1876

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
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Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
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A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
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