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Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

KANIZSA DIÁKKOSÁRLABDA KLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Kanizsa DKK
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Gazdálkodási formakód: 521

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:
3

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

1 8 9 5 1 1 6 9

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
(út, utca)

(helység)

8 8 0 0

(házszám)

Platán sor

-

1

-2

0

Nagykanizsa
12.

A levelezési cím eltér a székhely címétől
A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
(út, utca)

Telefon:
Hivatalos honlap:

(helység)

8 8 0 0

(házszám)

Platán sor

Fax:

93-316-932

E-mail:

www.kanizsadkk.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Gábor Erzsébet

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám:

E-mail cím:

30-905-15-74

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Mobiltelefonszám:

Nagykanizsa
12.
93-316-932
kanizsadkk@chello.hu

kanizsadkk@chello.hu

Gábor Erzsébet
E-mail cím:

30-905-15-74

kanizsadkk@chello.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
Létesítmény
neve

Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Rozgonyi Úti Általános IskolaNagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
3

felkészülés és versenyeztetés

Dr. Mező Thury Gimnázium ésNagykanizsa
Szakközépiskola
Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
7.5

felkészülés és versenyeztetés

Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Nagykanizsa
Iskola ésMegyei
Kollégium
JogúCserháti
Város Önkormányzata
Tagintézménye
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
4.5

felkészülés és versenyeztetés

Hevesi Sándor Általános Iskola
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
4

felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:
tevékenységének megkezdésének időpontja:

1993-05-27

1993-05-27

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
Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Nem jogosult

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában
valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a
kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség
nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

2011

Bevétel

2012

2013

Önkormányzati támogatás

3.2 MFt

1.75 MFt

2 MFt

Állami támogatás

0.135 MFt

0.2 MFt

1 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

0.783 MFt

1.256 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

5.465 MFt

13.154 MFt

20 MFt

Egyéb támogatás

4.14 MFt

6 MFt

6 MFt

Összegzés:

13.72 MFt

összesen:

22.36 MFt

31 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

2011

Kiadás

2012

2013

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

2.831 MFt

5.812 MFt

6 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0.15 MFt

1.638 MFt

2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

4.56 MFt

4.097 MFt

6 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

1.731 MFt

3.74 MFt

4 MFt

Összegzés:

9.27 MFt

összesen:

15.29 MFt

18 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2011

2012

2013

Utánpótlásra fordított összeg

5.465 MFt

13.154 MFt

20 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jellegű ráfordítás

Tárgyi eszköz beruházás

Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet
hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell
ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az
egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Kanizsa Diákkosárlabda Klub a Kanizsai Vadmacskák SE Női NB1 amatőr bajnokságban szereplő csapatának utánpótlás nevelő egyesülete a két klub között megkötött
együttműködés alapján. Egyesületünkben jelenleg 263 leány kosárlabdázik/ 83 igazolt, 180 előkészítő csoportokban/. Nagykanizsa város öt általános iskolájával /Kőrösi
Csoma Sándor, Hevesi Sándor, Péterfy Sándor, Rozgonyi úti, valamint a Piarista / van kapcsolatunk.
Egyesületünk nem rendelkezik önálló sportlétesítménnyel. Korosztályos csapataink edzéseinek megtartásához, a mérkőzések lejátszásához Nagykanizsa város általános és
középiskoláinak tornatermeit béreljük. E pályázat lehetőséget biztosít, hogy nagy óraszámban vegyük igénybe a iskolák tornatermeit, ezzel több edzésidőt tudunk
biztosítani utánpótlás csapataink számára.
Egyesületünk 1993-ban alakult Nagykanizsán testnevelőtanárok, iskola igazgatók, edzők, sportolók, szülők támogatásával. Elmúlt húsz év alatt város általános és
középiskoláinak igazgatóival, testnevelő tanáraival sikerült szoros együttműködést kialakítanunk, mely jelenleg is jól mükődik.
A Kanizsa Diákkosárlabda Klub a Kanizsai Vadmacskák SE NB1 amatőr bajnokságban sikeresen szereplő csapatának utánpótlás nevelő egyesülete a két klub között
megkötött együttműködés alapján. Nagykanizsa több alap- és középfokú oktatási intézményével vagyunk szoros kapcsolatban. Alapvető célunk ezen kapcsolatokat
megfelelő, magas szinten ápolni, valamint a további tömegesítés felé lépéseket tenni.
Egyesületünk 1993. évi megalakulásától fogva foglalkozik Nagykanizsán kosárlabda utánpótlás neveléssel, képzéssel, a sportág népszerűsítésével, tömegesítésével a város
általános és középiskolás diákok körében. Kanizsa Diákkosárlabda Klub sportágfejlesztési programja Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége utánpótlás programjaihoz,
- „Új pályán „című koncepcióhoz, valamint „Neveljünk kosarasokat! programhoz szorosan kapcsolódik annak elveire, épül, és követi annak irányait.
Az előző években megkezdett programunkat folytatni kívánjuk az alábbiak szerint:
1. „Labdát minden gyermek kezébe!” programon belül a sportág népszerűsítése, tömegesítése általános iskolák alsó tagozatos tanulói körében, számukra versenyek
biztosítása.
2. „Dobd a kosárba” címmel meghirdetett MKOSZ programmal való további sikeres együttműködés.
3. A „Neveljünk kosarasokat” program keretében igyekszünk tevékenyen részt vállalni abban, hogy minél több nemzetközi szintű játékost tudjunk adni a magyar kosárlabda
sportág számára.
4. Szabadidős kosárlabda programok szervezésével hozzájárulunk a sportág népszerűsítéséhez, a szabadidős kosárlabdázók számának emeléséhez.
5. Képzett, fiatal, agilis, diplomás, idegen nyelvet beszélő kosárlabda edzők foglalkoztatása a minőségi szakmai munka érdekében. Összesen 14 fő sportszakembert
kívánunk alkalmazni, köztük 2 főt, akik az igazán kicsikkel foglalkozna.
6. Nemzetközi versenyzésbe való bekapcsolódás, kihasználva Nagykanizsa város kedvező földrajzi elhelyezkedését. Nemzetközi tapasztalatok szerzése edzőink, játékosaink
számára. Évek óta meglévő nemzetközi (horvát, szerb, szlovén) kapcsolatainkat tovább szeretnénk mélyíteni.
7. Játékosaink számára a megfelelő tárgyi feltételeket kívánjuk biztosítani, ezáltal segítve a szülőknek is. Célunk, hogy egyetlen kosárlabdázni szándékozó gyermeket se
veszítsen el a sportág, különösen ne a szülei esetlegesen szerényebb anyagi helyzete miatt. A fentiek érdekében sporteszközök, sportfelszerelések beszerzését tervezzük a
korábbi évek támogatásainak köszönhetően beszerzett eszközök mellé. A csapathoz, közösséghez tartozást erősítendő sportfelszereléseket (pl. egyenmelegítőket)
tervezünk beszerezni.
8. Továbbra is biztosítani kívánjuk csapataink számára a megfelelő helyszínt az edzések, mérkőzések lebonyolításához.
9. Edzőtáboroztatással kívánjuk elősegíteni a fejlődést és a csapathoz, városhoz való tartozás érzését fiataljaink körében. Emellett több, mint 20 éve szervezzük meg a
zalakarosi nemzetközi leány utánpótlás tornánkat, ahol más magyar csapatoknak is lehetőséget biztosítunk a megmérettetésre.
10. Tárgyi eszköz beruházás keretében tervezünk egy mobil eredményjelzőt is vásárolni. Az eszköz nem csupán a mérkőzések lebonyolításában lenne hatalmas
segítségünkre, hanem az edzéseken is jó szolgálatot tenne, beszerzését különösen fontosnak tartjuk.
11. Jelentős személyszállítási, szállással, étkezéssel összefüggő és nevezési költségeinket kívánjuk a program terhére finanszírozni – célunk, hogy minél több versenyre,
tornára jussanak el csapataink.
Egyesületünk nem rendelkezik önálló sportlétesítménnyel. Korosztályos csapataink edzéseinek megtartásához, a mérkőzések lejátszásához Nagykanizsa város általános és
középiskoláinak tornatermeit kell bérelnünk. A pályázat lehetőséget ad arra, hogy nagy óraszámban vegyük igénybe a város iskoláinak tornatermét (pl. a Rozgonyi úti
Általános Iskola, a Dr. Mező-Thury Gimnázium és Általános Iskola, a Műszaki Szakképző és Iskola és Kollégium sportlétesítményeit), ezzel több edzésidőt tudunk biztosítani
utánpótlás csapataink számára.
Nagykanizsa több alap- és középfokú oktatási intézményével vagyunk szoros kapcsolatban. Alapvető célunk ezen kapcsolatokat megfelelő, magas szinten ápolni, valamint a
további tömegesítés felé lépéseket tenni. Emellett minőségi, országos jelentőségű sportolókat eddig is adtunk és reméljük, ezután is fogunk adni a
magyar kosárlabdázás számára.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem releváns
Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Sportágfejlesztési programunkat 2013/2014-es támogatási időszak során egyenletesen kívánjuk megvalósítani.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk 1993. évi megalakulásától fogva foglalkozik Nagykanizsán kosárlabda utánpótlás neveléssel, képzéssel, a sportág népszerűsítésével, tömegesítésével a város
általános és középiskolás diákok körében.
Kanizsa Diákkosárlabda Klub sportágfejlesztési programja Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége utánpótlás programjaihoz, - "Új pályán " című koncepcióhoz,
valamint "Neveljünk kosarasokat! programokhoz szorosan kapcsolódik és annak elveire épül, követi irányait.
Programunk célja:
1. OVI Kosálabda beindítása nagykanizsa két ovódájában. Ovódások foglalkozásait két fő edző irányítja.
2. Labdák minden gyermek kezébe! programon belül a sportág népszerűsítése, tömegesítése általános iskolók alsó tagozatos tanulói körében.
3. "Dobd a kosárlabda" címmel meghirdetett MKOSZ programba való bekapcsolódás Nagykanizsa város három általános iskolájában - Hevesi Sándor, Kőrösi Csoma Sándor,
Piarista Általános Iskola és Gimnázium -. 1-2. osztályos tanulók körében sikerült népszerűsíteni a sportágat.2013-2014. tanévben újabb iskolákat szeretnénk csatlakoztatni
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a programhoz.
4. Csatlakoztunk a"Neveljünk kosarasokat programhoz, hogy minél több nemzetközi szintű játékost tudjunk adni a magyar kosárlabda sportág számára.
5. Szabadidős kosárlabda programok szervezésével hozzájárulunk a szabadidős kosárlabdázók számának emeléséhez.Programok megszervezéséhez, lebonyolításához
nyújtunk segítséget.
6. Fiatal, agilis idegen nyelvet beszélő kosárlabda edzők egyesületi munkába való bevonására törekszünk,valamint általános erőnléti edzőt foglalkoztatunk.
7. Nemzetközi versenyzésbe való bekapcsolódás. Kihasználva Nagykanizsa város kedvező területi elhelyezkedését. Nemzetközi tapasztalatok szerzése edzőink, játékosaink
számára.
8. Országos Utánpótlás bajnokságokban indulunk Kenguru, Gyermek, Tini, Serdülő és Kadet korosztályokban.
A fenti célok elérése érdekében hosszabb távra is biztosítani kívánjuk a csapataink versenyeztetéséhez a legszükségesebb sportfelszerelések, sporteszközöket /
labda,mez,pólók, egyenforma melegítő,kosárlabda cipő ovis palánktartó és gyürü/.
A korábbi szükős anyagi lehetőségeken túllépve az egyesület célja, hogy a megfelelő szakember állomány megteremtésével biztosítsa az egyesület sportolói bázisának
növekedését. Mindezt úgy kivánjuk segítani a szakembereinket főállásban vagy megbízási jogviszonyban, ekho-s adózással foglalkoztatjuk, ezzel is hozzájárulva az új
sportfinanszirozási konstrukció egyik legfontosabb céljához, a sportgazdaság átláthatóvá tételéhez.
1. 2013. január hónaptól beindítottuk Nagykanizsa város egy ovódájában az OVI KOSÁRLABDÁT.Foglalkozásokat 2013. augusztus hónaptól újabb egy ovódában szeretnénk
beindítani. Korosztálynak megfelelő sporteszközöket / labda, palánk, gyürő, póló/ pályázattal biztosítanánk.
2. Kiemelt feladatunknak tekintjük a sportág népszerüsítését, tömegesítését Nagykanizsa város általános iskola alsó tagozatától a középiskolásokig. Bemutató edzéseket
tartunk folyamatosan általános iskolák tanulóinak részvételével, ahol egy-egy alkalommal 75-80 tanuló is jelen van.
A város négy általános iskolai csapatainak részvételével városi kenguru fordulókat szervezünk havonta egy alkalommal, ezzel versenyzési lehetőséget biztosítunk kezdő
kosárlabdázók számára.A tömegesítés érdekében Nagykanizsa város mellett Zalakaroson is létrehoztunk egy kosárlabda bázist. 2012. szeptember hónaptól Zalakarosi Móra
Ferenc Általános Iskola csatlakozott a "Dobd a kosárba" programhoz, valamint már második éves versenyez zalakaros csapata az országos kenguru bajnokságban.
3. Fontos eleme a programunknak a tömegesítés után a tehetségek felkutatása, kiválasztása és képzése, valamint a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által
szervezett utánpótlás bajnokságban való versenyeztetés a játékosok egyenletes szakmai fejlődése érdekében.
"Neveljünk Kosarasokat" programban továbbra is minél több nemzetközi szintű játékost szeretnénk nevelni a magyar kosárlabda sport számára. Egyesületünk felállása óta
több nemzetközi szintű játékost nevelt korosztályos és felnőtt női válogatottba. Horváth Andrea 1979/80-as születésű U16 válogatott játékos, később GYSEV Sopron
játékosa lett. Horváth Zsuzsanna U16, U18,majd felnőtt női válogatott tagja,Euroleasing Sopron játékosa lett.
Zsovár Orsolya U16, U18 felnőtt válogatott Euroleasing Sopron játékosa lett.
Varga Zsófia U16, U18,korosztályos,később felnőtt válogatott Zala Volán TE játékosa.
Fuisz Viktória U16, U18, U20 korosztályos válogatott játékos Kanizsai Vadmacskák SE játékosa.
Jelenleg a 97-es születési válogatott keret tagja Nagy Dóra, 98-es válogatott keret tagja Herman Aliz, 99-es születésű válogatott keret tagja Kardos Réka.
Egyesületünk szakmai vezetője Gábor Erzsébet 98-es születésű korosztályos válogatott edzője.
4.Játékosaink számára hazai versenyrendszerben való induláson felül a nemzetközi versenyeket, kupákat szervezünk, ahol a nemzetközi rutinszerzés, tapasztalatszerzés,
játékosaink és edzőink számára.
Nagykanizsa város kedvező földrajzi elhelyezkedését kihasználva határmenti horvát települések egyesületeivel szoros kapcsolatot ápolunk évek óta, valamint szlovén, szerb
csapatokkal építettünk ki nemzetközi kapcsolatot.
5. Egyesületünk nem rendelkezik önálló sportlétesítménnyel. Előkészítő csoportok, korosztályos csapatok edzéseinek, mérkőzéseinek, versenyeinek megtartásához
sportlétesítményt kell bérelnünk.Ezen pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy nagyobb órászámban vegyük igénybe a város általános és középiskoláinak tornatermeit, ezzel
több edzésidő jut csapatainknak.
6. Egyesületünk húsz éve már Zalakaroson rendezi meg a Nemzetközi Leány Zalakaros Tornáját utánpótlás csapatok számára augusztus 20-án. Előkészítő csoportjainkban
kosárlabdázók részére napközistábort, korosztályos csapatinkban versenyző játékosaink részére edzőtáborok, képzőtáborokat szervezünk nyári, téli és őszi iskolai
szünetekben.
7.E pályázati lehetőséggel OVI Kosár beindítása során két főt szeretnénk beállítani, akik a foglalkozásokat vezetik az ovódákban.
Négy fő testnevelő tanár beállítását tervezzük négy általános iskolaelőkészítő csoportjaiban.
U11, U12 és U13 Tini bajnoksában két-két csapatot indítunk, ezért plusz két fő edzőt szeretnénk beállítani, valamint egy fő erőnléti edzőt.
Pályázatnak köszönhetőn tovább tudjuk növelni edzőink számát,és nagyobb elismerést tudunk biztosítani számukra.
8. Sportolóink számára sportfelszerelési csomagot kívánunk biztosítani/ mez, nadrág, kosárlabda cipő, formaruha, póló, belegítő/. Az egységes sportfelszereléssel
jelentősen emeljük a csapategységet.
Sportfelszerelések beszerzésével szülőket jelentős mértékben tehermentesítenénk, igy mindenki számára elérhetőbbé tudjuk tenni a sportoláshoz való hozzáférést.
Utánpótlással foglalkozó sportszervezetként elsődleges célunk a tömegbázis szélesítése, minél több tanuló bevonása egyesületünk életébe. A klub eszközellátottságát
tovább kívánjuk javítani, hogy se egyéni, se csapatszinten ne szenvedjen hiányt senki, és a szülőktől se várjunk el túlzott anyagi áldozatokat.
Szabadidős programok szervezésével szeretnénk népszerűsíteni a kosárlabdázást, ezáltal felhívva a klubunkra és a sportágra a figyelmét a potenciális kosárlabdázóknak.
Sportszakembereinket nem csupán anyagilag kívánjuk megbecsülni, de számukra a nemzetközi tapasztalatszerzés és –csere lehetőségét is biztosítjuk.
Az elmúlt években sikeresen működő modellt a továbbiakban is szükségesnek tartjuk fenntartani, sőt, lehetőségeinkhez képest fejleszteni is.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
1. A program hatására minél több fiatal sportol rendszeresen. A kosárlabda, mint sport elősegíti a fiatalokban a közösséghez való kötődést, kötelességtudatot, egymásért
való küzdést, kitartást.
2. Tömegesítés során fiatalok számára lehetőség nyílik a sportággal való megismerkedésre, későbbiek során a versenyrendszerbe való bekapcsolódásra.
3. Nemzetközi szintű, válogatott játékosok képzésével a korosztályok előtt követendő példaképek lesznek.
4. Nemzetközi tornákon, kupákon való részvétellel szakembereink lépést tartanak a nemzetközi kosárlabda színvonalával, játékosaink szakmai feljődését egyenletessé
tenni.
5. Szakembereink, testnevelő tanárok anyagi elismeertsége javul. Megbízási jogviszonyban, főállásban foglalkoztatott szakembereink után az állami adóbevételek
emelkednek az EKHO és járulék befizetési kötelezettség következtében.
6. Egy anyagilag megerősödő, biztos alapokon álló egyesület jobb feltételeket tud teremteni sportolói számára, ezáltal a szülők válláról sok teher elhárul.
Az anyagi biztonságnak hála jobb feltételeket tudunk biztosítani, így a szülők is szívesebben hozzák hozzánk sportolni gyermekeiket - sportfelszerelések, sporteszközök
biztosításával a szülők terhei jelentősen csökkennek. Célunk, hogy a kosárlabdázás által a fiatalok egészségtudatos, sportos életmódra neveljük, közösségi szellemüket
erősítsük.
A gyermekek előtt példával járhatnak csapatunkból kikerült korábbi sikeres kosárlabdázók (a teljesség igénye nélkül: Horváth Andrea, Horváth Zsuzsanna, Zsovár Orsolya,
Varga Zsófia).
Szakembereink foglalkoztatásával az állami adóbevételek emelkednek. Egyúttal szakembereink anyagi elismertsége magasabb szintű lesz, ami szintén motiválja őket,
amellett, hogy egyik legfontosabb motivációjuk az, hogy dicsőséget szerezzenek családjuknak, egyesületüknek és városuknak.
Nemzetközi versenyzési lehetőségek megteremtésével módjuk nyílik szakembereinknek szakmai tapasztalatok cseréjére, átadására. Sportolóink számára is kihívás külföldi
csapatokkal megmérkőzni, és ezáltal fejlődni.
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0174/2013
Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)
5

Támogatási
időszak

6

Támogatott pozíció(k) megnevezése

Új? Végzettség Adózás Havi munka Kif. hó
módja óra

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:

0

0

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0174/2013
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)
7 8

Támogatási
időszak

Kategória

2013/14

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb Tervezett beruházási,
indoklás felújítási
érték (Ft)

Eredményjelző
vásárlásával a hazai
mérkőzéseink
megtartásához szükséges
alapvető beszerzés vált
szükségessé.

mobil eredményjelző

Egyéb

Nem

1 000 000 Ft

Összegzés:

1 000 000 Ft
Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban:
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

306 435 Ft

715 015 Ft

1 021 450 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

306 435 Ft

715 015 Ft

1 021 450 Ft

Összegzés:
összesen:

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Támogatási
időszak

Tárgyi eszköz
Kategória beruházás/felújítás
megnevezése
9

Beruházás
helyszíne

Helyrajzi
szám

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett
beruházási,
felújítási
érték (Ft)

U.f.

8800
Nagykanizsa
Ady Endre utca
2013/14

TEF

Parkettázás csiszolás

74

3761/1

2013-12-21 2014-01-15 2014-01-17

2 600 000 Ft

8800
Nagykanizsa
Hunyadi utca
2013/14

TEF

Parkettázás csiszolás

18

1263

2013-12-21 2014-01-15 2014-01-18

3 450 000 Ft

8800
Nagykanizsa
Hunyadi utca
2013/14

TEB

Kosárlabda palánk 2 db 18

1263

2013-12-18 2014-01-15 2013-01-18

1 000 000 Ft

Összegzés:

7 050 000 Ft
Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

2 160 368 Ft

5 040 858 Ft

7 201 226 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2 160 368 Ft

5 040 858 Ft

7 201 226 Ft

Összegzés:
összesen:

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

Igen

Igen

Nem
Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· 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;
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.
http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1
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7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint
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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0174/2013
11

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad
Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11

8

123

2

Országos

U12

30

35

2

Országos

U14

30

6

2

Országos

U16

15

3

2

Országos

U18

0

0

0

Nincs

U20

0

0

0

Nincs

U23

0

0

0

Nincs

U25*

0

0

0

Nincs

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma
11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint
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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0174/2013
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése
Évad

Mennyiségi
egység

12

Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Összeg

Kategória

2013/14

Kosárlabda

db

60

15 000 Ft

900 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Forma poló

db

55

3 000 Ft

165 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Színjelző poló

db

18

1 000 Ft

18 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Melegitő alsó felső

szett

30

11 000 Ft

330 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kosárlabda cipő

pár

19

23 000 Ft

437 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Kosárlabda mez/nadrág

szett

10

15 000 Ft

150 000 Ft

Sportfelszerelés

2013/14

Izotóniás italok

csomag

50

4 000 Ft

200 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

kulacs

db

30

1 000 Ft

30 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Óvodai ellensúlyos mobil kerekes kosárlabda
db
állvány.
1

30 000 Ft

30 000 Ft

Diagnosztikai eszközök

2013/14

Fagyasztó spay

db

20

1 500 Ft

30 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Sebbevonó

db

10

2 000 Ft

20 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

2013/14

Bemelegítő krém

db

10

4 000 Ft

40 000 Ft

Gyógyszerek, vitaminok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése
Évad

Korosztály Ingatlan
megnevezése

Bérleti díj (Ft/
óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma az Igénybevett
évadban (hónap)
órák száma /
évad

Éves költség

2013/14

U11

Rozsonyi úti Általános Iskola

1 400 Ft

5

10

50

70 000 Ft

2013/14

U12

Dr. Mező-Thury Gimnázium és Általános Iskola

2 000 Ft

17

10

170

340 000 Ft

2013/14

U14

16
Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium cserháti tagintézmény
2 500 Ft

10

160

400 000 Ft

2013/14

U16

Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium 2

5

50

190 000 Ft

3 800 Ft

10

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Évad

Sportszakember
beosztása

Sportszakember neve

2012/13-as idény 2 Fogl.
működési
kor.
engedély száma

3

H.ó.

4

Kif. Hó

Bruttó
Munkáltatói Évadra jutó
juttatások járulékok
ráfordítás
(Ft/hó)
(Ft/hó)
összesen
(Ft)

U11
U12
U14
U16
2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

2013/14

Edző

Edző

Edző

Edző

Edző
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U11
U12
U14
U16

Edző

Edző

Edző

Edző

Edző

0

U11
U12
U14
U16

0

U11
U12
U14
U16

7701

U11
U12
U14
U16

7001

U11
U12
U14
U16

46001

Vezető edző

0

Erőnléti edző

U11
U12
U14
U16

U11
U12
U14
U16

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei
Jogcím

2013/14

2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

350 000 Ft

Személyszállítási költségek

1 700 000 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 600 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

1 571 520 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 400 900 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összegzés:

13 622 420 Ft

összesen:

0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

1 398 508 Ft

12 586 571 Ft

13 985 079 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1 398 508 Ft

12 586 571 Ft

13 985 079 Ft

Összegzés:
összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
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2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám
4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0174/2013
14

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe

Képzés Oktatók várható
típusa 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

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban
Időszak

Típus

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2013/14

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

Á

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

SZ

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a
képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos
tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött
idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után
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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0174/2013
Versenyeztetés költségei
Jogcím

2013/14

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

0 Ft

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

2014/15

Összegzés:

0 Ft

0 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva
Időszak

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

2013/14

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2014/15

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:
összesen:

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1

Page 13 of 21

Pályázat

22/12/14 14:12

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0174/2013
Közreműködői költségek
Évad

Közreműködő által végzett feladat leírása

Kapcsolódó jogcím

Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem. díj

2013/14

A Kanizsa DKK közreműködői szerződést kötött a MOBI Europe Kft-vel mely
gazdasági társaság a 2013-/2014-es támogatási időszakban ellátja a klub által a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé benyújtandó sportfejlesztési
kérelem előkészítésével, összeállításával, a program megvalósításával, a
felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.

Tárgyi jellegű

115 117 Ft

115 117 Ft

2013/14

A Kanizsa DKK közreműködői szerződést kötött a MOBI Europe Kft-vel, mely
gazdasági társaság a 2013-/2014-es támogatási időszakban ellátja a klub által a
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé benyújtandó sportfejlesztési
kérelem előkészítésével, összeállításával, a program megvalósításával, a
felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatos közreműködői feladatokat.

Utánpótlás nevelés

236 793 Ft

252 007 Ft

Összegzés:

351 910 Ft
Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően
fordítandó összeg:

2013/14

183 424 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)
Jogcím

2013/14-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évad

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

172 676 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

362 659 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

535 335 Ft

0 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

Összegzés:
összesen:
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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0174/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, 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, 16. § (2) 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: Nagykanizsa

(helység), 2014 (év) 12

(hó) 22

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0174/2013

Alulírott Gábor Erzsébet, 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#kötö3 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 az adatlapon## feltüntetett 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.
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Kelt: Nagykanizsa

(helység), 2014 (év) 12

(hó) 22

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.
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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0174/2013
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)
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó 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 kifejtését.
A beruházás finanszírozási terve és forrása
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
Egyéb dokumentumok

Kelt: Nagykanizsa

(helység), 2014 (év) 12

(hó) 22

(nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1

Page 18 of 21

Pályázat

22/12/14 14:12

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0174/2013
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
Indikátor megnevezése

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK
Teljes szakember állomány

fő

0

15

16

6.7 %

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

fő

0

4

6

50.0 %

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma

fő

0

0

0

0.0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

0

3

4

33.3 %

Szakemberek átlagfizetése

Ft

0

100000

110000

10.0 %

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0

0.0 %

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0.0 %

Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma

fő

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK
Korosztályos sportolók száma:
U11

Fő

0

131

135

3.1 %

U12

Fő

0

65

70

7.7 %

U14

Fő

0

36

40

11.1 %

U16

Fő

0

18

20

11.1 %

U18

Fő

0

0

0

0.0 %

U20

Fő

0

0

0

0.0 %

U23

Fő

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0

0.0 %

Egyéb indikátor:

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

Mértékegység

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK
Korosztályos eredményesség változása:
U11

helyezés

0

0

0.0 %

U12

helyezés

0

0

0.0 %

U14

helyezés

0

0

0.0 %

U16

helyezés

0

0

0.0 %
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U18

helyezés

0

0

0.0 %

U20

helyezés

0

0

0.0 %

U23

helyezés

0

0

0.0 %

Nézőszám

Fő

300

400

33.3 %

Egyéb indikátor:

0

0

0

0

0.0 %

0

0

0

0

0.0 %

0

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/print?w=1
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Ügyiratszám : be/SFPMOD02-0174/2013
Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 755 873 Ft

172 676 Ft

2 466 803 Ft

8 222 676 Ft

12 586 571 Ft

362 659 Ft

1 398 508 Ft

13 985 079 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

18 342 444 Ft

535 335 Ft

3 865 311 Ft

22 207 755 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összegzés:

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen
Jogcímek

Támogatás

Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész

Sportfejlesztési program értéke

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 755 873 Ft

172 676 Ft

2 466 803 Ft

8 222 676 Ft

12 586 571 Ft

362 659 Ft

1 398 508 Ft

13 985 079 Ft

Képzési feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

18 342 444 Ft

535 335 Ft

3 865 311 Ft

22 207 755 Ft

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Összegzés:
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