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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

KANIZSAI VADMACSKÁK SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

KANIZSAI VADMACSKÁK SPORTEGYESÜLET

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
Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Gazdálkodási formakód

521

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

18969960-2-20

Bankszámlaszám

14100134-83609349-01000009

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás kieg. támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás szponzori bevétel
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8800

Város

Nagykanizsa

Közterület neve

Platán

Közterület jellege

sor

Házszám

12

Épület

Lépcsőház
Ajtó

Emelet

5

2/2

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

8800

Város

Nagykanizsa

Közterület neve

Platán

Közterület jellege

sor

Házszám

12

Épület

Lépcsőház

Emelet

5

+36 93 316 932

Fax

-

www.kanizsadkk.hu

E-mail cím

kanizsadkk@chello.hu

E-mail cím

kanizsadkk@chello.hu

Ajtó

2/2

Telefon
Honlap
A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Gábor Erzsébet

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 905 15 74

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Kovács Magdolna

2018-06-07 15:26

Mobiltelefonszám
+36 30 913 71 97

E-mail cím
kovacs.magdolna21@upcmail.hu
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Műszaki Szakképző Iskola

Nagykanizsa MJV Önkormányzata

Nemzetgazdasági Minisztérium

Átlagos heti használat (óra)
8

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2006-06-13
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2006-06-13

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

2018-06-07 15:26
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

0,5 MFt

0,5 MFt

0,5 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,4 MFt

1,8 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

10,9 MFt

15,7 MFt

33 MFt

Egyéb támogatás

1,1 MFt

4,8 MFt

4 MFt

Összesen

13,9 MFt

22,8 MFt

39,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3,2 MFt

6,3 MFt

10 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

0,8 MFt

0,9 MFt

2,2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

5,6 MFt

8,2 MFt

10,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,4 MFt

4,1 MFt

14,5 MFt

Összesen

12 MFt

19,5 MFt

37,2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2016

2017

2018

Utánpótlásra fordított összeg

19,2 MFt

12,1 MFt

20 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

14 778 640 Ft

264 556 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

20 634 908 Ft

331 326 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj

2018-06-07 15:26
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünket saját nevelésű nagykanizsai játékosok alkotják. Helyi kötődés mellett fontos szerepet tölt be Nagykanizsa város sportéletében. Kanizsa
Diákkosárlabda Klubban nevelkedett utánpótlás korú játékosainknak a kadet kor elérésével lehetőségük van magasabb szinten megmérettetni magukat. Minden
bajnoki évadban új csapatot kell kialakítani, mivel érettségi vizsgák után játékosaink tovább tanulnak más városokban. 2017-18. bajnoki évadban NB I. Amatőr
Bajnokságban nem tudtunk indulni, mivel Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Elnökségi határozata értelmében 15 éven aluli játékos nem szerepelhet
felnőtt bajnokságban. 2017-18. évadban így beneveztünk Horváth Judit Amatőr Ligába Baranya megyei kosárlabda szövetség szervezésében. Játékosaink
egyenletes fejlődése érdekében működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítjuk. Amatőr Ligában való induláson felül Kadet csapatunkat elindítottuk
a Országos Leány Kadet bajnokságban, de nem jutottunk a kiemelt bajnokságba, ezért Regionális Bajnokságban szerepelünk jelenleg. 2018-19. évi bajnoki évadban
szeretnék NB1 Amatőr Bajnokságba nevezni nagykanizsai saját nevelésű utánpótlás játékosainkkal, valamint Országos leány junior és kadet bajnokságban.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Amatőr csapatunk valamint utánpótlás kadet csapatunk edzéseinek, mérkőzéseinek helyszínén a Cserháti Sándor Szakképző Iskola sportcsarnokában a parketta
elhasználódott és felújításra szorul. Jelenleg használatban lévő kosár állványt szeretnénk a mennyezetről leengedhetőre cserélni, mert az iskola testnevelési órák
során elhasználódott, megrongálódott.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Sportfejlesztési programunkat egyenletes ütemben kívánjuk megvalósítani igazodva a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének versenykíirásához.

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 szorosan kapcsolódik ’’Neveljünk Kosárlabdázókat’’ Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének programjához. Célunk,minél képzettebb
játékosokat nevelni Nagykanizsa város és a magyar kosárlabdázás számára. Eddig megkezdett munkánkat szeretnénk tovább folytatni még eredményesebben. 1.
Nemzetközi tornákon, kupákon való részvétellel játékosaink, edzőink nemzetközi tapasztalatokat szereznek, valamint más országok kosárlabda kulturájával
lehetőségünk van megismerkedni. 2. Edző- és képzőtáborokat szervezünk nyáron 2x5 napot, valamint iskolai tanítási tavaszi, őszi szünidőkben. 3.
Sportlétesítmények nagyobb óraszámban való bérlésével megemelkedik a játékosok képzésére szánt edzzésidő. 4. Szakembereink munkáját anyagilag el tudjuk
ismerni. 5. Saját autóbuszunk beszerzésével mininálisra csökkentjük idegenbeli utazásainkhoz autóbusz bérleti költségeit.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programnak köszönhetően lényegesen javulnak egyesületünk működésének körülményei. Sportfelszerelések vásárlásával szülők anyagi terheit
csökkenteni tudjuk. Egységes sportfelszerelések vásárlásával csapataink egységét tudjuk erősíteni. Játékosaink a következő korosztály számára példaképekké
válhatnak. Több szakembert tudunk foglalkoztatni EKHO vagy megbízási díj keretén belül, munkabérek utáni járulékokat NAV felé határidőre át tudjuk utalni.
Játékosaink számára lehetőség van nemzetközi utánpótlás tornákon való részvételre,ami jelentősen befolyásolja folyamatos fejlődésüket.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

0

0

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

0 Ft

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes személyi 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

2018-06-07 15:26
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

2018/19 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)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!
Előző SFP folytatása?

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

Sportcsarnok/tornaterm
bővítése/felújítása

Parketta felújítása

2018-12-22

2019-01-06

2019-01-07

11 000 000 Ft

Sportcsarnok/tornaterm
bővítése/felújítása

Kosárlabda palánkok (mennyezetről
leengedhető motoros)

2018-12-22

2019-01-06

2019-01-07

3 500 000 Ft

Sportcsarnok/tornaterem

beépített eredményjelző

2018-12-22

2019-01-06

2019-01-08

6 200 000 Ft
20 700 000 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Parketta felújítása

8800
Nagykanizsa
Ady Endre út
74/A

3761/1

önkormányzati

A felnőtt csapat edzéseinek és mérkőzéseinek
helyszínéül szolgáló iskolai csarnok parkettája
elhasználódott és felújításra szorul.

Kosárlabda palánkok
(mennyezetről leengedhető
motoros)

8800
Nagykanizsa
Ady Endre út
74/A

3761/1

önkormányzati

A jelenleg használatban lévő kosár állványt szeretnénk
egy a mennyezetről leengedhetőre cserélni mert az
iskolai teremhasználat során rongálódik.

beépített eredményjelző

8800
Nagykanizsa
Ady Endre út
74/A

376/1

önkormányzati

Csapataink ebben a teremben rendezik bajnoki
mérkőzéseiket, ezért szükséges az eredményjelző.

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

14 366 297 Ft

147 786 Ft

264 556 Ft

14 778 640 Ft

6 333 703
Ft

20 964 556 Ft

21 112 342 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-06-07 15:26

8 / 27

be/SFPHP01-11091/2018/MKOSZ
Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma 2017/2018

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2018/2019)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2018/2019)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

U9

0

0

0

0

Nincs

U11

0

0

0

0

Nincs

U12

0

0

0

0

Nincs

U14

0

5

0

0

Nincs

U16

15

7

12

1

Országos

U18

13

7

0

0

Nincs

U20

0

0

0

0

Nincs

U23

0

2

0

0

Nincs

U25

0

0

0

0

Nincs

Összesen

28

21

12

1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Gyógyszer

Megnevezés

Gyógyszer

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

doboz

180

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

3 000 Ft

540 000 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)
Gyógyszer, diagnosztikai eszköz
megnevezése
Gyógyszer

Indoklás

Különböző vitaminok és ásványi anyagok használata segíti a regenarálódást, valamint edzésekről való
hiányzást.

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

2 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

540 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 000 000 Ft

Nevezési költségek

150 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 800 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

100 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

2 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

3 800 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

10 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

22 390 000 Ft

2018-06-07 15:26

Benchmarktól
eltérés vagy
külföldi
torna/edzőtábor
költség
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Sportfelszerelések tudunk vásárolni játékosaink részére Benchmarkban előirtak alapján. Egységes
sportfelszereléssek pedig erősítjük a csapategységet. Sporteszközök beszerzésével hozzájárulunk játékosaink
állóképességének fejlesztéséhez.

Személyszállítási költségek

Idegenbeli bajnoki, felkészülési mérkőzésekre, kupákra utazási költségeket tudunk finanszirozni. 8+1 személyes
autóbusz beszerzésével utazási gondjaink csökkentek. Nemzetközi utánpólás tornákra való utazás során is
költségeket tudunk finanszirozni.

Nevezési költségek

Idegenbeli utánpótlás bajnoki mérkőzéseken a rendező egyesület által a pályázatában kiírt nevezési-részvételi
díjakat fizetjük ki egy vagy több napos tornákon.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Hazai rendezésű utánpótlás bajnoki mérkőzéseken, kupákon, felkészülési mérkőzéseken versenybírói,
játékvezetői, asztalszemélyzeti, statisztikusi díjakat számolunk el az MKOSZ Elnöksége által elfogadott
díjtáblázat alapján.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei

Játékosaink részére verseny- és játékengedély kiállításának költségeit fizetjük ki MKOSZ Dijfizetési
Szabályzatában elfogadott díjtételek alapján.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Egyesületünk nem rendelkezik önálló sportlétsítménnyel, ezért edzések, mérkőzések, tornák, felkészülési
mérkőzések lebonyolításához sportlétesítményt kell bérelnünk. Terembérleti díjakat a szerződésben
meghatározott határidőre átutaljuk és kifizetjük.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés költsége

Hazai és idegenbeli bajnoki mérkőzések, tornák alkalmaval játékosaink részére étkezést tudunk biztosítani.Több
napos tornákon szállásdíjat fizetünk. Iskolai tanítási szünetekben edző-, és képzőtáborokat szervezünk, ahol
étkezési és szállásdíjakat fizetünk ki.

A programban résztvevő sportszakemberek
személyi jellegű ráfordításai

Sportszakembereink munkabérét a Benchmarkban meghatározott szabályok szerint végzettség, munkakör,
szakmai tapasztalat alapján kerülnek meghatározásra. Munkáltatót terhető közterheket is tervezzük.

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

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összesen

Indoklás

Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Horvátország/Koprivnica
Nemzetközi Torna

Több éves sportbaráti és szakmai kapcsolatot ápolunk a határmenti Koprivnica városának leány utánpótlás csapatával.
Rendszeresen részt veszünk az általuk szervezett nemzetközi tornákon, ahol horvátországi csapatokon felül szlovén, szerb
csapatok is szerepelnek. 2019. április hónapban várható a nemzetközi torna.

Spanyolország/Lloret de
Mar

Nemzetközi Torna várható időpontja: 2019. június vége. Olaszországi Sportevents szervezésében több éve rendeznek fiú és
leány utánpótlás tornát több korosztály részére.

Új sor hozzáadása

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

Indoklás

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

Indoklás

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

Végzettség

Hónapok száma

Bruttó bér

Összesen

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

20 097 232 Ft

206 349 Ft

331 326 Ft

20 634 908 Ft

2 292 768 Ft

22 721 326 Ft

22 927 675 Ft

2018-06-07 15:26
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-06-07 15:26
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Szakképzés
2018/19 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

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-06-07 15:26
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Versenyeztetés
2018/19 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

0 Ft

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

0 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

Indoklás
Sportfejlesztési programunkban versenyeztetés jogcímen nem kívánunk támogatást igénybe venni.

2018/19 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-06-07 15:26
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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

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

264 556 Ft

296 016 Ft

147 786 Ft

412 342 Ft

Utánpótlás-nevelés

331 326 Ft

414 203 Ft

206 349 Ft

537 675 Ft

Összesen

595 882 Ft

950 017 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

pályázatírás, nyilvánatartás segítése, szaktanácsadás, elszámolás segítése

Utánpótlás-nevelés

pályázatírás, nyilvánatartás segítése, szaktanácsadás, elszámolás segítése

2018-06-07 15:26

15 / 27

be/SFPHP01-11091/2018/MKOSZ
Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a
fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. 06. 07.

2018-06-07 15:26
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Nyilatkozat 2
Alulírott Gábor Erzsébet (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
16. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
17. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki
alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
18. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
19. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig;
20. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
21. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
22. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. 06. 07.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Gábor Erzsébet (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó KANIZSAI VADMACSKÁK SPORTEGYESÜLET
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a KANIZSAI VADMACSKÁK
SPORTEGYESÜLET (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☐jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☑gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Nagykanizsa, 2018. 06. 07.

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

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Gábor Erzsébet (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Nagykanizsa, 2018. 06. 07.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Jogcím

Bruttó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

Nettó*

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával
– tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,
valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Nagykanizsa, 2018. 06. 07.
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Gábor Erzsébet
elnök
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-23 15:27:03
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-23 15:27:53
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-19 12:28:25
Feltöltés / Megtekintés

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 10:33:35
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-25 07:43:24

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 10:05:36
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-25 07:44:41
Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 08:58:04
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-24 09:15:42
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-05-24 10:35:10
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-06-07 12:30:26
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-24 08:38:41
Feltöltés / Megtekintés

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

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

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
A tulajdoni lap(ok) esetében az elfogadható csatolmányok: eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni lap, eredeti – hologrammal
ellátott – tulajdoni lap másolati példánya, elektronikus úton beszerzett, és az EKR-be feltöltött tulajdoni lap(ok) esetén kizárólag az
.es3 formátumú fájl az elfogadható.

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

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-24 08:39:07
Feltöltés / Megtekintés

2018-06-07 15:26

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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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-24 09:17:28
Feltöltés / Megtekintés

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-24 08:47:52
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 08:57:10

Feltöltés / Megtekintés

A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő
benyújtásának tervezett időpontjait is)
Kérjük adja meg, hogy a Tao támogatás mellett milyen forrásból kívánja finanszírozni a megvalósítandó beruházást. Amennyiben
az önerő külső forrásból biztosított, abban az esetben az önerőt biztosító képviseletében eljáró személy nyilatkozata fogadható el
(pl.: nyilatkozat az önkormányzat részéről, a forrást biztosító cég képviselőjének nyilatkozta, stb.) amennyiben a sportszervezet
saját forrásból biztosítja az önerőt, akkor erről büntetőjogi felelősségének tudatában a sportszervezetnek szükséges nyilatkoznia.
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-24 08:41:00
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-24 08:41:29
Feltöltés / Megtekintés

Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-24 08:42:11
Feltöltés / Megtekintés

A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2018-06-07 12:41:40

Kelt: Nagykanizsa, 2018. 06. 07.
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

14 366 297 Ft

147 786 Ft

264 556 Ft

14 778 640 Ft

6 333 703 Ft

20 964 556 Ft

21 112 342 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

14 366 297 Ft

147 786 Ft

264 556 Ft

14 778 640 Ft

6 333 703 Ft

20 964 556 Ft

21 112 342 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

20 097 232 Ft

206 349 Ft

331 326 Ft

20 634 908 Ft

2 292 768 Ft

22 721 326 Ft

22 927 675 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

34 463 530 Ft

354 135 Ft

595 882 Ft

35 413 547 Ft

8 626 470 Ft

43 685 882 Ft

44 040 017 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft

2018-06-07 15:26

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (25 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozattaovadmacskak2018_1524635004.pdf (Szerkesztés alatt, 185 Kb, 2018-04-25 07:43:24)
01ed89339ea2964b809162a86f1807d06e2890470eec6b7bb0f2beff3758deab
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)
alairasicimpeldanyvadmacskak041_1524490073.pdf (Szerkesztés alatt, 320 Kb, 2018-04-23 15:27:53)
8f8eb1b64c9c0b0a2c019a46ed43e4619401c2a83233b41a03067eb73067e82a
Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források
dok1_1524552131.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 08:42:11) 6ad4da35d180b2ad9447606e6c4105341991d0307b1fb680fcf21dda6d13abd4
A beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának
tervezett időpontjait is)
Kérjük adja meg, hogy a Tao támogatás mellett milyen forrásból kívánja finanszírozni a megvalósítandó beruházást. Amennyiben az önerő külső
forrásból biztosított, abban az esetben az önerőt biztosító képviseletében eljáró személy nyilatkozata fogadható el (pl.: nyilatkozat az önkormányzat
részéről, a forrást biztosító cég képviselőjének nyilatkozta, stb.) amennyiben a sportszervezet saját forrásból biztosítja az önerőt, akkor erről
büntetőjogi felelősségének tudatában a sportszervezetnek szükséges nyilatkoznia.
oneronyilatkozattaovadmacskak_1524725830.pdf (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2018-04-26 08:57:10)
52564d6cf8cdf3865a3948718e9cb825a49f8b2c6257a9f618526e3b406da668
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
dok1_1524552089.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 08:41:29) 6ad4da35d180b2ad9447606e6c4105341991d0307b1fb680fcf21dda6d13abd4
A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai.
dok1_1524552060.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 08:41:00) 6ad4da35d180b2ad9447606e6c4105341991d0307b1fb680fcf21dda6d13abd4
Egyéb dokumentumok
hozzajarulasinyilatkozattaoszakk_1524725884.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2018-04-26 08:58:04)
36dd581fdff9c885b955ceb00d0c41902b92d493a0735d220509085101fbe4e9
vagyonkezeloiszerzodes_1524635625.pdf (Szerkesztés alatt, 661 Kb, 2018-04-25 07:53:45)
3c78f7ae46305f7d92248d9f92a3f570084000797e38aad77aef886c46759287
EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozattaovadmacskak_1524729936.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2018-04-26 10:05:36)
d012cb7be3a972d1933fb205f7656719bcf1ee53f161c4ccd384e9d35f46a765
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
cegkivonatvadmacskak20180417_1524490023.pdf (Szerkesztés alatt, 506 Kb, 2018-04-23 15:27:03)
3e2436985edf443c47f24e17a7fbb8cfbfa00ac76aadfc3d96ba7f3dd1d789eb
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidijtao2018vadmacskak_1524731615.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2018-04-26 10:33:35)
473e182baadf75b07be14144257c50fe0710dd74e79a0e2421a4854bfae3d11e
A tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan forgalomképes
törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon)
tulajdonosihozzajarulas2018.05.23_1528368082.pdf (Hiánypótlás, 750 Kb, 2018-06-07 12:41:22)
21ad4b53b4208c1c5db1d3cbe9cfbaad10236f9f58421e51938a1a6bab0d60b9
tulajdonosihozzajarulas2018.06.07_1528368100.pdf (Hiánypótlás, 776 Kb, 2018-06-07 12:41:40)
f1c613aea42ff08fcc82a346b195080249925c0ac739cb415c2c5566baf805a2
dok1_1524552159.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 08:42:39) 6ad4da35d180b2ad9447606e6c4105341991d0307b1fb680fcf21dda6d13abd4
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoigazolasvadmacskak0416_1524133705.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2018-04-19 12:28:25)
82f79c396dbb85c22289ca710ae3e73ba9e46c5715dee122d58609a8c9f74143
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2.taovadmacskak2018._1524635081.pdf (Szerkesztés alatt, 621 Kb, 2018-04-25 07:44:41)
cdcc65787870d890b3b764bc039ae20e904a28c492d226f4e65ecc3d7db666ce
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások
dok1_1524551947.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 08:39:07) 6ad4da35d180b2ad9447606e6c4105341991d0307b1fb680fcf21dda6d13abd4
Az elvi építési keretengedélyt az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős
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építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység
nem építésiengedély-köteles
dok1_1524551921.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 08:38:41) 6ad4da35d180b2ad9447606e6c4105341991d0307b1fb680fcf21dda6d13abd4
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
teremberletiszerzodeskvsecserhat_1527150910.pdf (Hiánypótlás, 209 Kb, 2018-05-24 10:35:10)
e71d98b53ae7de7fd2f6e15ce4f44af49ce3c1ce7ca6d0a82565ab7b61c31096
dok1_1524554172.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 09:16:12) 6ad4da35d180b2ad9447606e6c4105341991d0307b1fb680fcf21dda6d13abd4
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
A tulajdoni lap(ok) esetében az elfogadható csatolmányok: eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni lap, eredeti – hologrammal ellátott – tulajdoni
lap másolati példánya, elektronikus úton beszerzett, és az EKR-be feltöltött tulajdoni lap(ok) esetén kizárólag az .es3 formátumú fájl az elfogadható.
tulajdonilapujcserhatiszki_1528367426.pdf (Hiánypótlás, 497 Kb, 2018-06-07 12:30:26)
9b861ff83dcddcc3b5ab33ceef1a8963e6f49b759a47559c2994fe36cf0e4200
tulajdonilapcserhatisandorsport_1524634828.pdf (Szerkesztés alatt, 444 Kb, 2018-04-25 07:40:28)
b9669253a9863ba6fc5a0941c0a96a203f6ce89d1d4d857042c316c157c48174
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
dok1_1524554142.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2018-04-24 09:15:42) 6ad4da35d180b2ad9447606e6c4105341991d0307b1fb680fcf21dda6d13abd4
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei,
mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
cserhatisandorszakkepzokoltsegte_1524554248.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2018-04-24 09:17:28)
d341531441ba0610836592ef692069625acda88e2cd5e76d3065ec96aa466dd3
A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése
amegvalositaniszantfelujitasmus_1524552472.docx (Szerkesztés alatt, 12 Kb, 2018-04-24 08:47:52)
c6e56dc762cdec7f224a45ff47531c37a0e2b67e130da6facdb518481fa8c466
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