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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Kanizsa Kosárlabda Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve

KKK SE

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

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám

18954289-2-20

Bankszámlaszám

11600006-00000000-65278192

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

8800

Város

Nagykanizsa

Közterület neve

Péterfai

Közterület jellege

utca

Házszám

25/A

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

8800

Város

Nagykanizsa

Közterület neve

Péterfai

Közterület jellege

utca

Házszám

3/B

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 30 444 51 42

Fax

+36 93 500 128

Honlap

www.kkkse.hu

E-mail cím

titkarsag@kkkse.hu

E-mail cím

elnok@kkkse.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Lovkó Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 444 51 42

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Lovkó Csaba

+36 30 444 51 42

csaba.lovko@kanizsatrend.hu

Silló Zsolt

+36 30 701 16 10

sillozsolt1955@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Thury György SZKI

Thury György SZKI

Thury György SZKI

8

Felk. és versenyeztetés

Kiskanizsai Általános Iskola

Kiskanizsai Általános Iskola

Kiskanizsai Általános Iskola

14

Felk. és versenyeztetés

Russay Olivér Sportcsarnok

Cserháti SZKI

Cserháti SZKI

4

Versenyeztetés

Hevesi Általános Iskola

Hevesi Általános Iskola

Hevesi Általános Iskola

3

Felkészülés

Kőrösi Általános Iskola

Kőrösi Általános Iskola

Kőrösi Általános Iskola

2

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1995-05-10
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1995-05-10

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
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Székhely

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

2014

2015

2016

Önkormányzati támogatás

1 MFt

1 MFt

1 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1,721 MFt

2 MFt

2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

13,776 MFt

15 MFt

30 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

16,497 MFt

18 MFt

33 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2014

2015

2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3,495 MFt

4 MFt

11 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

5,942 MFt

6 MFt

9,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

6,479 MFt

7 MFt

12 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

15,916 MFt

17 MFt

32,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2014

2015

2016

Utánpótlásra fordított összeg

14,831 MFt

17 MFt

28 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

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

8 580 184 Ft

171 604 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

20 445 632 Ft

408 913 Ft

Általános képzés

253 807 Ft

5 076 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

2 913 669 Ft

58 273 Ft

Közreműködői díj

2016-07-04 13:20
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Kanizsa Kosárlabda Klub 1995-ben alakult, egy baráti társaság kezdeményezésére. Az ebben a körben megtalálható, Kanizsán befolyásos üzletemberek a mai napig
erkölcsi, és szerény anyagi támogatást biztosítanak az egyesületnek. A klub elnökségében 2013 április 1-től változások álltak be, de az új elnökség elkötelezett
amellett, hogy az előző elnökség lelkiismeretes munkáját tovább folytassa. A KKK SE nagy figyelmet fordít az utánpótlásra, Nagykanizsán erős hagyományai vannak
a kosárlabdának. Sikerült stabilizálni a kosárlabdázó gyerekek létszámát, és szeretnénk a sportfejlesztési támogatást használni arra, hogy a kosárlabdázó gyermekek
számát tovább növeljük. Utánpótlás vezetőnk Silló Zsolt már 1978 óta dolgozik edzőként a városban, ma már az edzősködés mellett az edzők szakmai felügyeletét és
a szükséges adminisztráció meglétét is ő felügyeli. Egyesületünk minden utánpótlás korosztályban indít csapatot,négy iskolában folyik a képzés és a versenyeztetés.
Az iskolák felszerelése megfelelő, az előző pályázatokon nyert labdákat kölcsönadtuk használatra, a pályákon az új vonalrendszer van felfestve mindenhol,
ugyanakkor további kiegészítő eszközök vásárlása kívánatos, a még színvonalasabb képzéshez. A versenyeztetéshez a szintén a pályázaton nyert időmérő
szerkezetet használjuk, így kiválóan tudjuk kiszolgálni a mérkőzéseken a pályán levőket és a nézőket. A további szakmai fejlődéshez szükséges, hogy további
forrásokhoz jussunk. Szükségünk van még sportruházatra, sportoktatáshoz szükséges segédeszközökre, az edzők továbbképzésére (amit az MKOSZ képzésein való
részvétellel képzelünk el), azaz sokmindenre, ami a gyerekek és az edzők szakmai fejlődését biztosíthatja. A Kanizsa Kosárlabda Klub jelenleg 129 kis kosárlabdázót
foglalkoztat rendszeresen 6 edző részvételével, a gyereklétszámot 179 főre kívánjuk bővíteni. Az edzők mindegyike más munkája mellett látja el ezt a munkát, ezért
szeretnénk egy főállású edzőt, aki figyelmének 100 százalékát erre a munkára fordítja, besegít a többi edzőnek, felügyeli az edzésterveket, megszervezi a bemutató
edzéseket. A terem feltételek megfelelőek. Gazdálkodásunk biztonságos és stabil, bár az önkormányzat jelentősen csökkentette a támogatását, de ezt részben más
forrásokból, részben a pályázati pénzekkel kompenzálni tudtuk.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama a 2016-2017-es évad. U11: országos bajnokságban való részvétel, részvétel a helyi rendezésű tornákon, edzéslehetőség biztosítása az egyes
intézményekben U12: országos bajnokságban való részvétel, részvétel a városon belüli önálló rendezésű bajnokságban, hasonló játékerőt képviselő csapatok
meghívása helyi rendezésű tornákra U14: országos bajnokságban való részvétel, részvétel a helyi rendezésű tornákon, edzőtáboroztatás U16:országos
bajnokságban való részvétel, részvétel a városon belüli önálló rendezésű bajnokságban, edzőtáboroztatás U18: országos bajnokságban való részvétel, részvétel a
városon belüli önálló rendezésű bajnokságban, edzőtáboroztatás U21: NB II-ben való részvétel, edzőtáboroztatás

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
2008-ban kapott hangsúlyos szerepet az utánpótlás Nagykanizsán, ennek első jelentős mérföldköve az volt, hogy 2011-ben sikerült a látvány-csapatsportok
támogatása jogcímen kiírt pályázaton pénzt nyerni hozzá, illetve ugyanez megismétlődött 2012-ben és 2013-ban, 2014-ben. Az utánpótlás jelentős fejlődésen esett
át: a szülők és a gyerekek látják a fejlődést: újak a labdák, vannak megfelelő színvonalú mezek, tornákat tudunk rendezni, illetve a vidéki tornák után étkezést tudunk
biztosítani a gyerekeknek. Eme munka folytatásaként most a szakmai színvonal jelentős emelése a célunk. U11: a következő tanévre beiratkozó gyerekek közül
szeretnénk sokakat megnyerni a kosárlabdának. Meg kívánjuk tartani a korosztályhoz tartozó, már kosárlabdázó gyerekeket. Meghatározzuk,hogy milyen szintre kell
eljutniuk a tanév végére, az elkészült edzésterveket monitorozzuk, és ha szükséges át is írjuk a szövetség "Neveljünk kosarasokat" és "Új pályán" programja szerint.
Városon belül továbbra is együtt kívánunk dolgozni a női szakosztállyal, illetve a központi rendezésű bajnokság mellett városi és megyei bajnokságot szervezünk,
illetve részt veszünk benne. U12: az edzésterveket itt is a "Neveljünk kosarasokat" programhoz igazítjuk, a kenguruból kikerülő gyerekeket meg kívánjuk tartani, és az
előírt szintre felfejleszteni. Városi bajnokságot kívánunk rendezni, akár a lány csapatok részvételével is. Megkeressük a megyében található többi egyesületet és
velük is összemérjük erőinket. U14: Bár kiemelkedő játékosunk egyenlőre nincs, de továbbra is szép létszámmal tudunk itt dolgozni, lelkes és jó képességű
gyerekekkel. Célunk, hogy megtartsuk őket, elindítsuk a városi, megyei és országos bajnokságban, és jelentős technikai fejlődést érjünk el náluk. U16: Az előző
korosztályból "kiöregedő" játékosok különösen nagy figyelmet igényelnek, hiszen életkori sajátosságból adódóan ők nagyobb arányban fordulhatnak el a sportágtól.
Motivációjukat speciális tréningekkel, és akár nemzetközi tornákkal kívánjuk fenntartani. U18: Itt hangsúlyossá válik a továbbtanulás, célunk, hogy a maradó
gyerekeknek jó versenyeztetési lehetőségeket biztosítsunk. Legyen elérhető egy felnőtt csapatba való beépülés. U21: Mostanra van elég olyan játékosunk, aki az
U18-ból kiöregedett, de Nagykanizsán kíván tovább kosárlabdázni. Úgy látjuk, hogy megfelelő színvonalon lehet őket tartani, és érdemes elindulnunk az NBII-ben.
Jelenleg 129 gyerek jár rendszeresen edzésre, szeretnénk ezt a létszámot közel 50 fővel növelni.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Továbbra is fennáll, hogy jelenkori társadalmunk nehezen birkózik meg a gyereknevelés fontos szempontjainak egyensúlyban tartásával. A helytelen étkezés okán
sok gyerek küzd túlsúllyal, a számítógép adta virtuális valóság jelentős csábítóerő, és a mentális egészség sincs mindig rendben az otthoni környezet miatt.
Szerencsére a mozgás mellett a gyerekek a közösséghez tartozás élményét is megkapják, a csapatszellem kialakulásával mentálisan óriási fejlődés figyelhető meg
rajtuk. Az edző a viselkedésével, példamutatásával példakép lehet, a játékos pedig kiszakadva az otthonból új szellemiséggel találkozik. A rendszeres mozgás
eredményeképpen csökken a káros szenvedélyek kialakulásának veszélye, egy egészséges gondolkodásmód alakulhat ki minden értelemben. AZ egészségesebb
életmód eredményeképpen az állam gyógyításra fordított kiadásai csökkennek, az egészséges és eredményes fiatalok növelik a népszerűséget,tehát kulturált
szórakozás találnak a nézők, ami vonzza a szponzorokat is.
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Személyi jellegű ráfordítások
2016/17 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

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Személyszállítási
eszközök

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése
Mikrobusz 8+1 fő

Mennyiségi
egység
db

Mennyisé
g
1

Egységár

12 000 000
Ft

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)
12 000 000 Ft

12 000 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése
Mikrobusz 8+1 fő

Indoklás
A csapatok idegenbeli mérkőzésére szállítani a játékosokat.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

8 322 778 Ft

85 802 Ft

171 604 Ft

8 580 184 Ft

3 677 222 Ft

12 171 604 Ft

12 257 406 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2016/17 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)

0 Ft

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

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

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

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

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

15

7

1

Országos

U11

15

8

1

Országos

U12

20

10

1

Országos

U14

25

5

1

Országos

U16

25

5

1

Országos

U18

20

4

1

Országos

U20

0

0

0

Nincs

U23

20

0

1

Országos

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

140

39

7

2016-07-04 13:20

Bajnokságban szereplő
csapatok

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

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék

Bordásfalra akasztható palánktartó szerkezet
palánkkal

db

6

50 000
Ft

300 000 Ft

Pályatartozék

Verseny kosárgyűrű, rugós FIBA szabvány

db

6

50 000
Ft

300 000 Ft

Pályatartozék

Háló

db

20

4 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz

Kosárlabda versenylabda, 6-os, 7-es

db

30

30 000
Ft

900 000 Ft

Pályatartozék

Labdatároló acélból 380 l-es

db

4

80 000
Ft

320 000 Ft

Sportfelszerelés

Kosárlabda mez/nadrág

szett

36

22 000
Ft

792 000 Ft

Sportfelszerelés

Melegítő alsó/felső

szett

36

30 000
Ft

1 080 000 Ft

Sportfelszerelés

Kosárlabda cipő

pár

50

40 000
Ft

2 000 000 Ft

Sportfelszerelés

Bemelegítő mez (verseny)

db

36

12 000
Ft

432 000 Ft

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

6 204 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 000 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 300 000 Ft

Nevezési költségek

1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

1 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

600 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

3 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

5 000 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

22 104 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

19 832 263 Ft

204 456 Ft

408 913 Ft

20 445 632 Ft

2 271 737 Ft

22 512 913 Ft

22 717 369 Ft

2016-07-04 13:20
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Általános Képzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés
megnevezése

Edzőtovábbképzések

Oktatók
várható
személyi
költségei
(Ft)
0 Ft

Oktatók
várható utazási
és szállás
költségei (Ft)

0 Ft

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

300 000 Ft

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

0 Ft

0 Ft

200 000 Ft

500 000
Ft

2016/17 évad - Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerezhető ismeretanyagot
tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési
programba, illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra
Képzés címe
Edzőtovábbképzések

Indoklás
MKOSZ által szervezett edzőtovábbképzéseken való részvétel

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

246 193 Ft

2 538 Ft

5 076 Ft

253 807 Ft

253 807 Ft

505 076 Ft

507 614 Ft

2016-07-04 13:20
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Szakképzés
2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2016-07-04 13:20
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Versenyeztetés
2016/17 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

1 500 000 Ft

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

1 000 000 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

500 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

150 000 Ft

Összesen

3 150 000 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 826 259 Ft

29 137 Ft

58 273 Ft

2 913 669 Ft

323 741 Ft

3 208 273 Ft

3 237 410 Ft

2016-07-04 13:20

12 / 20

be/SFP-06167/2016/MKOSZ
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
(nem ingatlan)

171 604 Ft

171 604 Ft

85 802 Ft

257 406 Ft

Utánpótlás-nevelés

408 913 Ft

408 913 Ft

204 456 Ft

613 369 Ft

Általános képzés

5 076 Ft

5 076 Ft

2 538 Ft

7 614 Ft

Versenyeztetés

58 273 Ft

58 273 Ft

29 137 Ft

87 410 Ft

Összesen

965 799 Ft

965 799 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Teljes körű adminisztráció, pályázat kezelése

Utánpótlás-nevelés

Teljes körű adminisztráció, pályázat kezelése

Általános képzés

Teljes körű adminisztráció, pályázat kezelése

Versenyeztetés

Teljes körű adminisztráció, pályázat kezelése

2016-07-04 13:20
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Nagykanizsa, 2016. 07. 04.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Lovkó Csaba (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Nagykanizsa, 2016. 07. 04.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

2016-07-04 13:20
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Mellékletek
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-28 22:11:21
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 12:44:26
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:
2016-04-29 12:38:14
Feltöltés / Megtekintés

(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2016-04-29 14:12:08
Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 0

Kelt: Nagykanizsa, 2016. 07. 04.

2016-07-04 13:20

17 / 20

be/SFP-06167/2016/MKOSZ
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Teljes szakember állomány

fő

0

7

7

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

0

5

7

40%

Edzőtáborok száma

db

0

1

3

200%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

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

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0

10

15

50%

U18

fő

0

20

30

50%

U17

fő

0

10

15

50%

U16

fő

0

15

25

67%

U15

fő

0

10

10

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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be/SFP-06167/2016/MKOSZ
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

8 322 778 Ft

85 802 Ft

171 604 Ft

8 580 184 Ft

3 677 222 Ft

12 171 604 Ft

12 257 406 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 322 778 Ft

85 802 Ft

171 604 Ft

8 580 184 Ft

3 677 222 Ft

12 171 604 Ft

12 257 406 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

19 832 263 Ft

204 456 Ft

408 913 Ft

20 445 632 Ft

2 271 737 Ft

22 512 913 Ft

22 717 369 Ft

Képzés

246 193 Ft

2 538 Ft

5 076 Ft

253 807 Ft

253 807 Ft

505 076 Ft

507 614 Ft

- ebből általános képzés

246 193 Ft

2 538 Ft

5 076 Ft

253 807 Ft

253 807 Ft

505 076 Ft

507 614 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

2 826 259 Ft

29 137 Ft

58 273 Ft

2 913 669 Ft

323 741 Ft

3 208 273 Ft

3 237 410 Ft

Összesen

31 227 493 Ft

321 933 Ft

643 866 Ft

32 193 292 Ft

6 526 507 Ft

38 397 866 Ft

38 719 799 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
42 000 Ft
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be/SFP-06167/2016/MKOSZ
A kérelemhez tartozó mellékletek (4 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
kkkalairasicimpeldanylovko.pd_14301_1461926666.pdf (Szerkesztés alatt, 319 Kb, 2016-04-29 12:44:26)
ecbdd13e26c3dc4a5fcd516d69687b9cb657e4c4f1a37f68132374a312571332
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_1461874281.pdf (Szerkesztés alatt, 907 Kb, 2016-04-28 22:11:21) 74fc3faffffa5a944652a5dca166458211ae35daef659bddf940707039b3200a
(42 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
ig.szolgdijkkksebe_sfp-06167_2_1461931928.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2016-04-29 14:12:08)
5bbba02b7752dfecb067c1524261581a544e07804ca59b9ce335e3a8875ceee2
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztartozasmentes_1461926294.pdf (Szerkesztés alatt, 13 Kb, 2016-04-29 12:38:14)
f3aed0715696923e2d6b988b7280b949afc845dbd42d3c9bf33906c4b4725837
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